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Π ε ρ ί λ η ψ η

Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η συγκριτική θεμελιώδης 
ανάλυση  των  μεγαλύτερων  και  των  μικρότερων  επιχειρήσεων  που  είναι 
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.  Α.).  Η κατηγορία των μεγαλύτερων 
επιχειρήσεων θεωρούμε ότι αντιπροσωπεύεται αντικειμενικά από ένα καλάθι 50 
εταιρειών με το μεγαλύτερο κατά μέσο όρο κύκλο εργασιών (μητρικής εταιρείας) 
για  την  πενταετία  2002-2006,  αντίστοιχα  η  κατηγορία  των  μικρότερων 
επιχειρήσεων αντιπροσωπεύεται αντικειμενικά από ένα καλάθι 50 εταιρειών, οι 
οποίες παρουσίασαν το μικρότερο κατά μέσο όρο κύκλο εργασιών  (μητρικής 
εταιρείας) για την πενταετία 2002 – 2006.   

Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι η σύγκριση βασικών θεμελιωδών 
μεγεθών των μεγαλύτερων και των μικρότερων επιχειρήσεων του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών (Χ. Α.) προκειμένου να οδηγηθούμε σε συμπεράσματα σχετικά με αν 
υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά  μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών σε 
θεμελιώδη  μεγέθη  όπως  η  ρευστότητα,  η  δομή  του  κεφαλαίου,  η  δανειακή 
επιβάρυνση,  το  περιθώριο  κέρδους,  η  αποδοτικότητα  των  απασχολούμενων 
κεφαλαίων και η μερισματική απόδοση. 

Αντικείμενο της έρευνας υπήρξαν όλες οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών (Χ. Α.)  εταιρείες για την περίοδο 2002-2006. Από τις εταιρείες αυτές 
επιλέχτηκαν  εκατό εταιρείες. Το δείγμα των 100 εταιρειών χωρίστηκε σε δυο 
κατηγορίες καθώς αποτελείτο από 50 εταιρείες που παρουσίασαν τον υψηλότερο 
κατά μέσο όρο κύκλο εργασιών μητρικής εταιρείας κατά την πενταετία 2002-
2006 και  από 50 εταιρείες  που παρουσίασαν το  χαμηλότερο  κατά μέσο όρο 
κύκλο εργασιών μητρικής εταιρείας κατά την πενταετία 2002-2006. Το δείγμα 
των 100 εταιρειών θεωρείται  ότι  εκπροσωπεί  επαρκώς την ευρύτερη ελληνική 
χρηματιστηριακή αγορά καθώς από τη μια πλευρά αποτελεί περίπου το 1/3 του 
συνόλου των εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ. Α.) 
και από την άλλη οι εταιρείες που το αποτελούν δεν είναι συγκεντρωμένες σε ένα 
κλάδο  και  κατά  κανόνα  είναι  ιδιαίτερα  ώριμες.  Εργαλείο  για  τη  διεξαγωγή 
συμπερασμάτων αποτέλεσαν διάφορα θεμελιώδη χρηματοοικονομικά μεγέθη και 
χρηματοοικονομικοί δείκτες. Η εξαγωγή των συμπερασμάτων έγινε με τη χρήση 
παραμετρικών και μη παραμετρικών ελέγχων.  

Η παρούσα μελέτη μπορεί να χωριστεί σε τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα 
περιλαμβάνει το θεωρητικό υπόβαθρο καθώς επιχειρείται μια παρουσίαση της 
θεμελιώδους ανάλυσης, η σύγκριση της με άλλες μεθόδους ανάλυσης και σχολές 
σκέψης  και  η  παρουσίαση  των  βασικών  θεμελιωδών  μεγεθών  τα  οποία  θα 
χρησιμοποιηθούν στην παρούσα εργασία. 

Στη δεύτερη ενότητα γίνεται αναλυτική καταγραφή της μεθοδολογίας που 
ακολουθήθηκε  για  την  επιλογή  του  δείγματος  των  εκατό   εταιρειών. 
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Παρουσιάζεται  αναλυτικά  η  σύνθεση  των  δυο  κατηγοριών  στις  οποίες  έχουν 
ταξινομηθεί οι εταιρείες του δείγματος. Επίσης, στην ενότητα αυτή προσπαθούμε 
να διαπιστώσουμε εάν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του κύκλου 
εργασιών που παρουσιάζουν οι εταιρείες και 

 του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται, 

  της  κατηγορίας  διαπραγμάτευσης  στο  Χ.  Α.  στην  οποία  εντάσσονται 
καθώς και

 των ετών που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.  

Στην  τρίτη  ενότητα  με  τη  χρήση  παραμετρικών  και  μη  παραμετρικών 
ελέγχων προσπαθούμε να εξάγουμε συμπεράσματα για το αν υπάρχει σημαντική 
διαφορά  σε  θεμελιώδη  μεγέθη  μεταξύ  των  μεγαλύτερων  και  των  μικρότερων 
επιχειρήσεων.  
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  1 ο  

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

1 . 1 .  Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ι Κ Ο Σ  Σ Κ Ο Π Ο Σ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να διαπιστώσει εάν υπάρχει σημαντική 
διαφορά  σε  θεμελιώδη  μεγέθη  μεταξύ  των  μεγαλύτερων  και  των  μικρότερων 
επιχειρήσεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.   

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην παρούσα εργασία εφαρμόζεται η μέθοδος της 
συγκριτικής θεμελιώδους αποτίμησης αλλά με κάποιες διαφοροποιήσεις από τις 
παραδοσιακές  πρακτικές.  Συγκεκριμένα  οι  εταιρείες  που  αποτελούν  τις  δυο 
κατηγορίες που μελετώνται δεν αποτελούν εταιρείες του ίδιου κλάδου, όπως κατά 
παράδοση συμβαίνει κατά την εφαρμογή της μεθόδου συγκριτικής αποτίμησης 
αλλά εταιρείες που ως κυρίαρχο κοινό χαρακτηριστικό έχουν από τη μια μεριά 
το  υψηλό  κύκλο  εργασιών  και  από  την  άλλη  το  χαμηλό  κύκλο  εργασιών. 
Επιπλέον,  δεν  εξετάζονται  οι  εταιρείες  αυτές  κάθε  αυτές  άλλα  τα  θεμελιώδη 
μεγέθη των δυο κατηγοριών. 

1 . 2  Μ Ε Θ Ο Δ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Η  μεθοδολογία  που  ακολουθήθηκε  για  την  παρούσα  έρευνα 
προσαρμόστηκε στις ανάγκες και τις ιδιομορφίες της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. 
Μελετήθηκαν για την πενταετία 2002-2006 οι 50 εταιρείες που παρουσίαζαν το 
μεγαλύτερο  κατά  μέσο  όρο  κύκλο  εργασιών  καθώς  και  οι  50  εταιρείες  που 
παρουσίασαν το μικρότερο κατά μέσο όρο κύκλο εργασιών με την προϋπόθεση 
να έχουν ανακοινώσει ισολογισμούς κατά την εξεταζόμενη πενταετία. 

Τα απαραίτητα για την μελέτη στοιχεία αντλήθηκαν από τις ιστοσελίδες 
των εταιρειών καθώς και από τη βάση δεδομένων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Για  τον  υπολογισμό  των  χρηματοοικονομικών  δεικτών  είχαμε  δυο 
επιλογές.  Η  πρώτη  επιλογή,  ήταν  η  άθροιση  των  επιμέρους  μεγεθών  –  που 
συμμετέχουν στον υπολογισμό του εκάστοτε δείκτη – προκειμένου να εξαχθούν 
οι μέσοι όροι για το σύνολο των επιλεχθέντων εταιρειών και με βάση αυτούς να 
προβούμε στον τελικό υπολογισμό των δεικτών. 

Η  δεύτερη  επιλογή,  η  οποία  χρησιμοποιήθηκε  στην  παρούσα  μελέτη, 
ήταν  ο υπολογισμός των επιμέρους δεικτών για κάθε έτος για κάθε μια από τις 
εξεταζόμενες  εταιρείες  και  εν  συνεχεία  ο  υπολογισμός  του  μέσου  όρου  των 
επιμέρους δεικτών.
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Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την παρούσα μελέτη έχει πέντε 
στάδια.  Στο  πρώτο  στάδιο  καταγράφτηκε  το  ύψος  του  κύκλου  εργασιών  που 
παρουσίαζαν  οι  εισηγμένες  εταιρείες  στο  Χρηματιστήριο  Αθηνών  για  την 
πενταετία  2002-2006.  Κατόπιν,  υπολογίστηκε  ο  μέσος  όρος  του  κύκλου 
εργασιών  για  όλες  τις  εταιρείες  και  προχωρήσαμε  στην  κατάταξη  των 
επιχειρήσεων με βάση το μέσο όρο του κύκλου εργασιών για την πενταετία 2002-
2006.

Στο δεύτερο στάδιο έγινε η επιλογή των δυο δειγμάτων. Το πρώτο δείγμα 
αποτελείτο από τις 50 εταιρείες που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο κατά μέσο όρο 
κύκλο εργασιών για την πενταετία 2002-2006, ενώ το δεύτερο δείγμα αποτελείτο 
από  τις  50  εταιρείες  που  παρουσιάζουν  το  μικρότερο  κατά  μέσο  όρο  κύκλο 
εργασιών για την πενταετία 2002-2006. Βασική, προϋπόθεση για την ένταξη μια 
εταιρείας σε ένα από τα δείγματα είναι και η ωριμότητα της, η προϋπόθεση αυτή 
πληρείται  με  την  επιλογή  εταιρειών  οι  οποίες  είναι  εισηγμένες  στο  Χ.Α 
τουλάχιστον για μια πενταετία, ή με άλλα λόγια η συνεχής παρουσία της στο 
Χ.Α. σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο.

Στο τρίτο στάδιο έγινε ο υπολογισμός των βασικών χρηματοοικονομικών 
δεικτών για όλα τα εξεταζόμενα έτη και για όλες τις εταιρείες που επιλέχθηκαν 
στο δεύτερο στάδιο. 

Στο  τέταρτο  στάδιο  έγινε  ο  υπολογισμός  του  μέσου  όρου  των 
χρηματοοικονομικών δεικτών για την εξεταζόμενη πενταετία για όλες τις εταιρείες 
και των δυο δειγμάτων.  

Στο  πέμπτο  στάδιο  επιχειρήθηκε  η  σύγκριση των  χρηματοοικονομικών 
δεικτών που βρέθηκαν για τα δυο δείγματα.  

1 . 3  Δ Ι Α Ρ Θ Ρ Ω Σ Η  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ  

Η συγκριτική θεμελιώδης ανάλυση των μεγαλύτερων και των μικρότερων 
επιχειρήσεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών χωρίζεται  σε δυο μέρη.   Το πρώτο 
μέρος  αναφέρεται  στη θεωρητική θεμελίωση του θέματος  και  αποτελείτο  από 
τέσσερα κεφάλαια.

Η  εισαγωγή  αποτελεί  το  πρώτο  κεφάλαιο  όπου  γίνεται  μια  συνοπτική 
παρουσίαση του θέματος.

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις διάφορες μεθόδους ανάλυσης 
που χρησιμοποιούνται από τους αναλυτές.    

Στο  τρίτο  κεφάλαιο  γίνεται  μια  εκτεταμένη  αναφορά  στη  θεμελιώδη 
ανάλυση  μιας  και  αποτελεί  τη  θεωρητική  βάση  της  παρούσας  μελέτης  και 
αναλύονται  οι  σπουδαιότεροι  χρηματοοικονομικοί  δείκτες  οι  οποίοι 
χρησιμοποιούνται για την διεξαγωγή μιας θεμελιώδους ανάλυσης. 
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Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια βιβλιογραφική επισκόπηση της σχέσης 
του μεγέθους των εταιρειών με τις αποδόσεις των μετοχών τους. 

Το δεύτερο μέρος της μελέτης αποτελείται από την εμπειρική προσέγγιση 
του θέματος που περιλαμβάνει τρία κεφάλαια.

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε 
για την παρούσα μελέτη.

Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται μια αναλυτική περιγραφή των δυο δειγμάτων.

Στο έβδομο κεφάλαιο παρατίθενται τα αποτελέσματα της μελέτης και τα 
συμπεράσματα από την συγκριτική ανάλυση.      
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  2 ο

Μ Ε Θ Ο Δ Ο Ι  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ  Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν

Κατά  καιρούς  έχουν  αναπτυχθεί  τρεις  διαφορετικές  θεωρητικές  σχολές 
σκέψης σχετικά με την μέθοδο πρόβλεψης των τιμών των μετοχών.

1. Η μέθοδος της θεμελιώδους ανάλυσης

2. Η μέθοδος της τεχνικής ανάλυσης και 

3. Η θεωρία της τυχαίας επέλευσης των τιμών (Random walk theory)

2 . 1 .  Η  Μ Ε Θ Ο Δ Ο Σ  Τ Η Σ  Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Δ Ο Υ Σ  Α Ν Α Λ Υ Σ Η Σ

Η  θεμελιώδης  ανάλυση  είναι  ουσιαστικά  η  μελέτη  των  θεμελιωδών 
παραγόντων  που  επηρεάζουν  την  οικονομία,  τον  κλάδο  και  την  επιχείρηση. 
Βασίζεται στην ανάλυση του κλάδου και της οικονομίας γενικότερα, προκειμένου 
να  προβλεφθεί  η  μελλοντική  πορεία  της  επιχείρησης,  να  εκτιμηθούν  τα 
μελλοντικά της κέρδη και να εκτιμηθεί η μελλοντική τιμή της μετοχής της. Η 
ανάλυση  της  επιχείρησης  γίνεται  με  την  εκτενή  μελέτη  των  οικονομικών 
καταστάσεων της, προκειμένου να εκτιμηθεί με ακρίβεια η αξία της. 

Συνεπώς η θεμελιώδης ανάλυση περιλαμβάνει τέσσερα στάδια:

1. Απεικόνιση της γενικότερης κατάστασης της οικονομίας 

Η μελέτη γίνεται για να προσδιοριστεί αν οι γενικότερες συνθήκες είναι 
ευνοϊκές για το χρηματιστήριο. Εξετάζεται αν υπάρχει πρόβλημα με τον 
πληθωρισμό, αν τα επιτόκια πρόκειται να ανέβουν ή να πέσουν, εάν οι 
καταναλωτές ξοδεύουν, μελετάται η πορεία του ισοζυγίου συναλλαγών, 
εάν η προσφορά χρήματος αυξάνεται ή μειώνεται κ.α.  

2. Απεικόνιση  της  κατάστασης  του  κλάδου  δραστηριοποίησης  της 
εξεταζόμενης εταιρείας

Ο  κλάδος  που  δραστηριοποιείται  η  εταιρεία  επηρεάζει  φανερά  τις 
προοπτικές της εταιρείας. Ακόμα και οι καλύτερες μετοχές αποδίδουν 
μέτρια, αν ο κλάδος δεν πηγαίνει καλά. Έχει ειπωθεί ότι μια αδύναμη 
μετοχή σε  ένα  ισχυρό κλάδο είναι  συχνά  προτιμότερη μιας  ισχυρής 
μετοχής σε έναν αδύναμο κλάδο.  

3. Απεικόνιση της κατάστασης της συγκεκριμένης εταιρείας 

Στο  συγκεκριμένο  στάδιο  ελέγχονται  οι  οικονομικές  καταστάσεις  της 
εταιρείας,  οι  παρατηρήσεις  των  ορκωτών  λογιστών  καθώς  και  μια 
πλειάδα αριθμοδεικτών. 
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4. Υπολογισμός της αξίας της μετοχής της εξεταζόμενης εταιρείας. 

Στην  τελευταία  φάση  χρησιμοποιούνται  πολλά  μοντέλα  ώστε  να 
προσδιοριστεί η αξία των μετοχών. Π.χ. dividend models (παρούσα αξία 
μελλοντικών μερισμάτων), earnings models (παρούσα αξία μελλοντικών 
κερδών), asset models.1

2 . 2 .  Η  Μ Ε Θ Ο Δ Ο Σ  Τ Η Σ  Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Σ  Α Ν Α Λ Υ Σ Η Σ

Μέσω της Τεχνικής Ανάλυσης μπορούμε να μελετήσουμε την πορεία της 
αγοράς με τη χρήση διαγραμμάτων προκειμένου να οδηγηθούμε στην πρόβλεψη 
των τιμών των μετοχών. Με την τεχνική ανάλυση μπορούμε να προσδιορίσουμε 
τον  χρόνο  αγοράς  ή  πώλησης  των  μετοχών,  μιας  και  ο  χρόνος  αυτός  παίζει 
σημαντικό ρόλο στις αποδόσεις των μετοχών, ειδικά αν πρόκειται για σχετικά 
μικρό χρονικό ορίζοντα. Οι επενδυτές που χρησιμοποιούν την τεχνική ανάλυση 
αναλύουν στατιστικά μέτρα που προκύπτουν από στοιχεία όπως η παρελθούσα 
δραστηριότητα  της  αγοράς,  οι  τιμές  και  ο  όγκος  συναλλαγών  κ.α.  Μελετούν 
διαγράμματα τιμών καθώς και άλλους δείκτες για να προσδιορίσουν την πορεία 
των  μετοχών  στο  μέλλον.  Η φιλοσοφία  πάνω στην  οποία βασίζεται  η  τεχνική 
ανάλυση είναι ότι όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή μιας μετοχής, 
όπως  η  πληροφόρηση  για  τα  θεμελιώδη  μεγέθη,  τα  πολιτικά  γεγονότα,  οι 
οικονομικές συγκυρίες και οι ψυχολογικοί παράγοντες, γρήγορα ενσωματώνονται 
σε αυτή την τιμή. Δηλαδή, η επιρροή αυτών των παραγόντων μεταφράζεται με μια 
μεταβολή στην τιμή της μετοχής είτε ανοδική είτε καθοδική. 

Η τεχνική ανάλυση βασίζεται σε κάποιες υποθέσεις:

♦Η  αγορά  προεξοφλεί  τα  πάντα.  Τα  τρέχοντα  επίπεδα  τιμών 
αντικατοπτρίζουν ήδη κάθε πληροφορία ή γεγονός που επιδρά στην 
αγορά και θα μπορούσε να επηρεάσει τις τιμές. Η προϋπόθεση αυτή 
αποτελεί  τον  ακρογωνιαίο  λίθο  της  Τεχνικής  Ανάλυσης.  Οτιδήποτε 
μπορεί  να  επηρεάσει  την  τιμή  μιας  μετοχής  (πολιτικοί,  διεθνείς, 
ψυχολογικοί,  οικονομικοί,  νομισματικοί  ακόμη  και  αστάθμητοι 
παράγοντες), απεικονίζονται στην τιμή αυτής της μετοχής και συνεπώς 
στη  γραφική  της  απεικόνιση.  Η  γνώση  των  αιτιών  που  προκαλούν 
αυτές τις μεταβολές δεν είναι απαραίτητη.

♦Οι  τιμές  κινούνται  σε  τάσεις.  Οι  τιμές  κινούνται  σε  τάσεις  ή 
σχηματισμούς  και  όχι  με  τυχαία  κίνηση.  Βασιζόμενοι  σε  αυτή  την 
υπόθεση  όσοι  χρησιμοποιούν  τη  μέθοδο  της  τεχνικής  ανάλυσης, 
προσπαθούν να εισέλθουν στην τάση, δηλαδή να αγοράσουν μετοχές, 
στο  αρχικό  στάδιο  σχηματισμού  της  και  να  βγουν  από  την  τάση, 
δηλαδή  να  πουλήσουν,  στα  τελευταία  στάδια  της,  έτσι  ώστε  να 

1 Στο κεφάλαιο 3 γίνεται εκτεταμένη αναφορά στη θεμελιώδη ανάλυση
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μεγιστοποιήσουν όσο αυτό είναι δυνατόν τα κέρδη τους. Μια τάση δεν 
μπορεί να αντιστραφεί από μόνη της και μάλλον θα εξακολουθήσει 
προς  την  ίδια  κατεύθυνση  παρά  θα  αλλάξει.  Η  αρχή  της  τάσης 
δημιουργείται  από  το  «Έξυπνο  Χρήμα»,  η  συνέχιση  της  τάσης 
οφείλεται στους πολλούς επενδυτές που ακολουθούν σαν αγέλη και το 
τέλος  της  τάσης  το  προκαλεί  πάλι  το  «Έξυπνο  Χρήμα»  όταν 
ρευστοποιεί. 

♦Η ιστορία  επαναλαμβάνεται  γιατί  η  ανθρώπινη ψυχολογία αλλάζει 
λίγο με τον  καιρό και  συνεπώς οι  επενδυτές  αντιδρούν με τον  ίδιο 
τρόπο σε κάποιο σύνολο από συνθήκες της αγοράς.. Οι γεωμετρικοί 
σχηματισμοί  στα  διαγράμματα  των  τιμών  διαμορφώνονται  από  την 
προσφορά και  τη  ζήτηση για  τίτλους και  απεικονίζουν  τη  θετική ή 
αρνητική ψυχολογία της αγοράς.  

Με βάση τις παραπάνω υποθέσεις και ορισμένες μαθηματικές εξισώσεις 
και γεωμετρικούς σχεδιασμούς, ο τεχνικός αναλυτής προσπαθεί να προβλέψει 
την  πορεία  μιας  μετοχής  και  τον  κατάλληλο  χρόνο  εισόδου  και  εξόδου  από 
αυτήν. 

Επομένως, στο ερώτημα, αν η τεχνική ανάλυση είναι μια κρυστάλλινη 
σφαίρα  με  την  οποία  ο  επενδυτής  έχει  την  δυνατότητα  να  διαβάσει  και  να 
προβλέψει το μέλλον, εκτιμάται ότι υπάρχουν τέσσερις αληθοφανείς διαφωνίες. 

1. Τα διαγράμματα της τεχνικής ανάλυσης αναπαριστούν την παρελθούσα 
συμπεριφορά  του  συνόλου  των  επενδυτών.  Αφού  η  δεξαμενή  των 
επενδυτών δεν αλλάζει  άμεσα, κάποιος μπορεί να αναμένει παρόμοια 
διαγράμματα τεχνικής ανάλυσης και στο μέλλον. 

2. Τα  διαγράμματα  δείχνουν  τη  δράση  σε  αγορές  συνεδριάσεων.  Αφού 
κανείς δεν αντιδρά άμεσα στις δοθείσες πληροφορίες, το διάγραμμα έχει 
τη δυνατότητα να παρέχει κάποια αξία πρόβλεψης. 

3. Αναφορικά  με  τη  συχνά  επαναλαμβανόμενη  εμφάνιση  των  στοιχείων 
ενός διαγράμματος. Ακόμη και αν δεν είναι γνωστό γιατί συμβαίνει η 
επανάληψη στοιχείων, ο επενδυτής δε θα πρέπει να εμπορευθεί ή να 
επενδύσει εναντίον τους. 

4. Οι  επενδυτές  ταλαντεύονται  από  την  υπερβολική  αισιοδοξία  στην 
απόλυτη ματαιοδοξία  και  αντίστροφα.  Η  τεχνική  ανάλυση μπορεί  να 
δώσει κάποιους υπολογισμούς αυτής της κατάστασης. 

Μια άλλη άποψη θεωρεί ότι η απόδοση μιας μετοχής στο παρόν και στο 
μέλλον  μπορεί  να  σχετίζονται,  αλλά  αυτό  δε  συνεπάγεται  και  την  ύπαρξη 
κάποιας αιτιότητας. Το να βασίζεται κάποιος μόνο στην τεχνική ανάλυση για 
κάποια  αγορά  ή  πώληση  μετοχών  είναι  σα  να  βασίζεται  στον  εντοπισμό  των 
άστρων στην ατμόσφαιρα ή στις διάφορες σεληνιακές φάσεις για να αποφασίσει 
την πώληση ή την αγορά. 
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Η  σχέση  της  τεχνικής  με  τη  θεμελιώδη  ανάλυση  έγκειται  στο  ότι  η 
μέθοδος  της  τεχνικής  ανάλυσης  προβλέπει  την  κίνηση  των  τιμών  μέσω  της 
μελέτης διαγραμμάτων, ενώ η θεμελιώδης ανάλυση ερμηνεύει μέσω της μελέτης 
των λογιστικών και οικονομικών δεδομένων των εταιρειών και σε συνδυασμό με 
την αξιολόγηση του επενδυτικού κλίματος, τις τάσεις των τιμών της μετοχής και 
της αγοράς. Η τεχνική και η θεμελιώδης ανάλυση δεν είναι αντίπαλες μέθοδοι, 
αλλά συμπληρωματικές. Επομένως, η τεχνική ανάλυση προλαβαίνει τα γεγονότα 
ενώ η θεμελιώδης προσπαθεί να τα εξηγήσεί. 

Παραδείγματος  χάριν,  ενώ  τα  θεμελιώδη  μεγέθη  μιας  εταιρείας  είναι 
γνωστά σε όλο τον κόσμο και η μετοχή είναι ήρεμη, ο τεχνικός Αναλυτής βλέπει 
«κάτι»  στο διάγραμμα μιας μετοχής και την αγοράζει.  Μετά από λίγο κάποια 
είδηση βγαίνει στις εφημερίδες για αυτή την εταιρεία και ο κόσμος αντιδρά με 
μαζικές αγορές.  Η μετοχή τότε ακολουθεί  έντονη ανοδική κίνηση για κάποια 
άγνωστη μη προβλέψιμη χρονική περίοδο. Ο τεχνικός αναλυτής καραδοκεί και 
πουλάει περίπου στο τέλος της ανοδικής πορείας. Αυτοί που αγόρασαν τελευταίοι 
εγκλωβίζονται. 

Οι  τεχνικοί  αναλυτές  δεν  ενδιαφέρονται  ούτε  για  την  πραγματική αξία 
μιας  επιχείρησης,  ούτε  για  άλλους  παράγοντες  όπως  η  διοίκηση  ή  ο 
ανταγωνισμός. Αντίθετα, ασχολούνται με τις τάσεις που προκύπτουν από κινήσεις 
της  αγοράς  στο  παρελθόν,  με  δείκτες  και  διαγράμματα,  και  συχνά  βγάζουν 
πολλά χρήματα μέσα από αγοραπωλησίες μετοχών για τις οποίες δεν ξέρουμε 
τίποτα. 

Δύο σημαντικές ιδέες στην τεχνική ανάλυση είναι η υποστήριξη (support) 
και η αντίσταση (resistance). Αυτά είναι τα επίπεδα όπου οι τεχνικοί αναλυτές 
περιμένουν  μια  μετοχή  να  αρχίσει  να  ανεβαίνει  μετά  από  μια  πτώση 
(υποστήριξη), ή να αρχίσει να μειώνεται μετά από μια αύξηση (αντίσταση). Οι 
συναλλαγές γίνονται συνήθως ανάμεσα στα δύο αυτά όρια, αφού δείχνουν που 
περίπου θα κινηθεί η μετοχή. Οι επενδυτές θα πάρουν θέση αγοραστή αν η τιμή 
της μετοχής φτάσει στην τιμή υποστήριξης και θέση πωλητή αν η τιμή αγγίξει την 
αντίσταση.        

Οι  τεχνικοί  αναλυτές  χρησιμοποιούν  εκατοντάδες  δείκτες  και 
διαγράμματα για να επιλέξουν τις κατάλληλες μετοχές. Όμως, κανένα από αυτά 
τα εργαλεία δεν εγγυάται την επιτυχία από μόνο του. Ο κάθε επενδυτής πρέπει 
να ερμηνεύει τους δείκτες και τα διαγράμματα με το δικό του τρόπο. Πρόκειται 
για μια διαδικασία περισσότερο υποκειμενική και λιγότερο μια διαδικασία που 
ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα. 

2 . 3 .  Η  Θ Ε Ω Ρ Ι Α  Τ Ο Υ  Τ Υ Χ Α Ι Ο Υ  Π Ε Ρ Ι Π Α Τ Ο Υ  ( R a n d o m  W a l k 
T h e o r y )
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Η θεωρία του τυχαίου περιπάτου των τιμών (Random Walk Theory), σε 
αντίθεση με  την  τεχνική ανάλυση,  υποστηρίζει  ότι  οι  κινήσεις  των  τιμών  των 
μετοχών δεν μπορούν να προβλεφθούν καθώς δεν ακολουθούν κάποιο μοτίβο 
αλλά είναι στατιστικά τυχαίες. Συνεπώς, οι κινήσεις των τιμών των μετοχών στο 
παρελθόν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να προβλέψουμε τις 
τιμές των μετοχών στο μέλλον.  

Αρκετοί οικονομολόγοι αποδέχονται ότι οι τιμές των μετοχών είναι τυχαίες 
εξαιτίας της αποτελεσματικότητας της αγοράς. Συνεπώς, κανείς δεν μπορεί να 
πραγματοποιήσει υπερκέρδη συστηματικά καθώς οι τιμές των μετοχών είναι οι 
σωστές, ούτε υπερτιμημένες ούτε υποτιμημένες.    

Σύμφωνα με τον Fama υπάρχουν τρεις μορφές αποτελεσματικότητας.

♦Weak     form     efficiency   –  όπου  θεωρείται  ότι  όλες  οι  ιστορικές  τιμές  των 
μετοχών καθώς και πληροφορίες του παρελθόντος όπως ο όγκος αγορών και 
οι  πωλήσεις  αντικατοπτρίζονται  πλήρως  από τις  τιμές  του  παρόντος.  Με 
άλλα λόγια η τεχνική ανάλυση δεν έχει καμία χρησιμότητα στην πρόβλεψη 
των τιμών.

♦Semi     strong     form     efficiency   –  όπου  θεωρείται  ότι  όλη  η  δημόσια 
πληροφόρηση είναι αποτυπωμένη στις τιμές των μετοχών στο παρόν και άρα 
η θεμελιώδης ανάλυση δεν έχει καμία χρησιμότητα. 

♦Strong     form     efficiency   – όπου θεωρείται ότι όλων των ειδών οι πληροφορίες 
είναι  αποτυπωμένες  στις  τιμές  των  μετοχών  και  άρα  ούτε  η  εσωτερική 
πληροφόρηση  (insider information)  έχει  καμία  χρησιμότητα  στην 
πρόβλεψη των τιμών των μετοχών. 

Αρκετές  εμπειρικές  μελέτες  έχουν  γίνει  προκειμένου να  αποδειχτεί  αν 
υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες είναι αποτελεσματικές και σε πιο βαθμό. 
Από  την  άλλη  αρκετοί  ερευνητές  διαπίστωσαν  αρκετές  περιπτώσεις 
χρηματιστηριακών ανωμαλιών γεγονός που κλονίζει την αποτελεσματικότητα των 
αγορών. 

Όσον αφορά στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά έρευνα των Νικήτα 
Νιάρχου και  Χρήστου Αλεξάκη (1998)2 αναφέρει ότι  οι  εμπειρικές αποδείξεις 
δείχνουν πως η συμπεριφορά των τιμών των μετοχών όσον αφορά στην ταχύτητα 
με την οποία προσαρμόζονται στις πληροφορίες που διαχέονται δεν είναι η ίδια 
και  συνεπώς  πρέπει  να  υπάρχουν  και  άλλοι  παράγοντες  εκτός  από  την 
πληροφόρηση  οι  οποίοι  επηρεάζουν  σε  μεγάλο  βαθμό  τη  συμπεριφορά  των 
μετοχών. 

2 N. Niarchos, C. Alexakis, (1998), “Stock market prices, “causality” and efficiency: evidence 
from the Athens stock exchange”, Applied Financial Economics, v. 8 , (p. 167-174)
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Σε μια έρευνα τους οι Μανόλης Καβουζάνος και Everton Dockery (2001)3 

απέδειξαν ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών είναι πληροφοριακά αναποτελεσματικό, 
υποδηλώνοντας  ότι  οι  ιστορικές  τιμές  των  μετοχών  περιλαμβάνουν  κάποια 
πληροφόρηση η οποία σχετίζεται με τις μελλοντικές κινήσεις των μετοχών αυτών. 

ΣΧΗΜΑ 1: ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

 
Πηγή: Haugen, 1995

3 M. Kavouzanos, E. Dockery, (2001), “A multivariate test for stock market efficiency: The case 
of the ASE”, Applied Financial Economics, v. 11, (p. 573-579) 

Όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένης και της εσωτερικής 
πληροφόρησης

Όλες οι πληροφορίες που είναι 
διαθέσιμες στο κοινό

Πληροφορίες σε παλαιές τιμές 
μετοχών
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  3 ο  

3 . 1 .  Η  Μ Ε Θ Ο Δ Ο Σ  Τ Η Σ  Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Δ Ο Υ Σ  Α Ν Α Λ Υ Σ Η Σ  

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει  η θεμελιώδης ανάλυση είναι ουσιαστικά η 
μελέτη των θεμελιωδών παραγόντων που επηρεάζουν την οικονομία, τον κλάδο 
και την εταιρεία.

Τα εργαλεία ενός αναλυτή που αποδέχεται τη θεμελιώδη ανάλυση είναι οι 
οικονομικοί  δείκτες,  τα  στατιστικά  δεδομένα  σχετικά  με  τη  ζήτηση  και  τη 
προσφορά, οι αναφορές των εταιρειών, οι προβλέψεις των οικονομικών μεγεθών, 
και  γενικά  τα  στοιχεία  τα  οποία  μπορεί  να  επηρεάσουν  την  ψυχολογία  των 
επενδυτών. 

Η θεμελιώδης ανάλυση βοηθά τον αναλυτή να διαπιστώσει αν η τιμή της 
μετοχής που επικρατεί στην αγορά αποτελεί μία καλή επενδυτική ευκαιρία ή 
βρίσκεται σε σημείο που συμφέρει να πουλήσει κανείς μετοχές της εταιρείας, 
βασιζόμενος σε χρηματοοικονομικά στοιχεία της εταιρείας. Με την ανάλυση των 
στοιχείων αυτών ο αναλυτής μπορεί να εκτιμήσει αν η τιμή μιας μετοχής είναι 
εκτιμημένη λανθασμένα στην αγορά και να πάρει αποφάσεις προσδοκώντας τη 
μεγιστοποίηση των κερδών του.

Θα  πρέπει  να  επισημανθεί  ότι  οι  επενδυτές  αναλύουν  οικονομικές 
καταστάσεις  και  μεγέθη,  κάτι  που  χρειάζεται  χρόνο  και  προσοχή  στις 
λεπτομέρειες.  Επιπλέον,  όσο  πιο  εξοικειωμένος  είναι  ένας  αναλυτής  με  την 
αγορά στην οποία κινείται τόσο πιο έγκυρες θα είναι οι προβλέψεις του. Πολλές 
φορές οι προβλέψεις ενός αναλυτή μπορεί να μην επαληθευτούν άμεσα, αλλά να 
επιβεβαιωθούν σε βάθος χρόνου, καθώς μελετά μακροοικονομικά μεγέθη.

Στη θεμελιώδη ανάλυση πολύ σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η ικανότητα 
του αναλυτή να μεταφράζει σωστά τα στοιχεία που συγκεντρώνει. Πολλές φορές η 
αποτυχία  στην  αξιολόγηση  των  μετοχών  και  την  επίτευξη  κερδών  από  τον 
αναλυτή οφείλεται σε παραλείψεις εξέτασης σημαντικών παραγόντων και όχι σε 
αδυναμία της θεμελιώδους ανάλυσης.

3 . 2 .  Δ Ε Ι Κ Τ Ε Σ  Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Δ Ο Υ Σ  Α Ν Α Λ Υ Σ Η Σ  

Ένα λοιπόν από τα βασικά εργαλεία της θεμελιώδους ανάλυσης είναι οι 
χρηματοοικονομικοί δείκτες. Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεικτών μιας 
επιχείρησης για την αξιολόγηση της είναι μια πολλή καλή μέθοδος καθώς οι 
δείκτες συνοψίζουν με συστηματικό τρόπο μεγάλο αριθμό χρηματοοικονομικών 
δεδομένων  τα  οποία  θέλουμε  να  εξετάσουμε.  Σε  μια  επιχείρηση  τα  απόλυτα 
μεγέθη των οικονομικών δεδομένων μεταβάλλονται, οι σχέσεις τους όμως, που 
εκφράζονται  από τους χρηματοοικονομικούς δείκτες παραμένουν σταθερές.  Η 
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αλλαγή στους χρηματοοικονομικούς δείκτες σηματοδοτεί και αλλαγές στον τρόπο 
λειτουργίας της επιχείρησης.4      

Μέσω  της  ανάλυσης  των  χρηματοοικονομικών  δεικτών  ο  αναλυτής  θα 
εξετάσει τη ρευστότητα της εταιρεία, τη δανειακή της επιβάρυνση, το περιθώριο 
κέρδους  της,  την  αποδοτικότητα  των  κεφαλαίων  της,  την  μερισματική  της 
απόδοση κ.α. 

Μερικοί  από  τους  βασικότερους  χρηματοοικονομικούς  δείκτες  που 
χρησιμοποιούνται είναι:

3 . 2 . 1 .  Δ ε ί κ τ ε ς  Ρ ε υ σ τ ό τ η τ α ς  ( L i q u i d i t y  R a t i o s )

 Δείκτης γενικής ρευστότητας (Current Ratio) 

Γενική Ρευστότητα =
Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Ο  δείκτης  αυτός  ουσιαστικά  αποτελεί  ένα  μέτρο  της  βραχυπρόθεσμης 
ρευστότητας της επιχείρησης, αφού συγκρίνει τις τρέχουσες υποχρεώσεις της με 
τα κυκλοφοριακά στοιχεία, τα στοιχεία δηλαδή που μπορούν να ρευστοποιηθούν 
μέσα στη διάρκεια ενός έτους και τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 
για την κάλυψη των τρεχουσών υποχρεώσεων. Συνεπώς, αποτελεί ένα μέτρο της 
φερεγγυότητας  της  επιχείρησης  και  δείχνει  το  περιθώριο  ασφαλείας  που  η 
επιχείρηση παρέχει  στους  βραχυπρόθεσμους  πιστωτές  της.  Ακόμα,  ο  δείκτης 
γενικής ρευστότητας μαζί με το καθαρό κεφάλαιο κίνησης αποτελεί μέτρο της 
βραχυπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης.

Όσο  υψηλότερη  είναι  η  τιμή  του  δείκτη  τόσο  μεγαλύτερο  είναι  το 
περιθώριο ασφαλείας και κατά συνέπεια τόσο μεγαλύτερη είναι η φερεγγυότητας 
της εταιρείας και η βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική της ικανότητα. 

Προκειμένου να αποφανθούμε αν ένας δείκτης γενικής ρευστότητας είναι 
καλός ή κακός θα πρέπει να εξετάσουμε τρεις επιπλέον παράγοντες:

I. Τη φύση της επιχείρησης

II. Την σύνθεση του κυκλοφορούν ενεργητικού 

III. Την ταχύτητα κυκλοφορίας των αποθεμάτων, των απαιτήσεων, των 
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, του κεφαλαίου κίνησης κ.α.   

Ο δείκτης γενικής ρευστότητας προσφέρεται για διαχρονικές συγκρίσεις 
του δείκτη  μέσα στην ίδια  εταιρεία.  Μπορούμε δηλαδή να αποκτήσουμε μια 

4 Ευθύμογλου  Γ.  Π.  και  Λαζαρίδης  Τ.  Ι.,  2000,  Χρηματοοικονομική  Ανάλυση  Λογιστικών 
Καταστάσεων, Τεύχος Α, Πειραιάς, 2000 
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εικόνα της ευνοϊκής ή δυσμενούς εξέλιξης της ρευστότητας της επιχείρησης και 
να διακρίνουμε κάποιες τάσεις που είναι πιθανόν να επικρατήσουν στο μέλλον. 

Επίσης, ο δείκτης γενικής ρευστότητας προσφέρεται για διεπιχειρησιακές 
συγκρίσεις.  Σε  αυτή  τη  περίπτωση  συγκρίνουμε  την  τιμή  του  δείκτη  της 
επιχείρησης με την τιμή του ίδιου δείκτη της μέσης επιχείρησης του κλάδου ή 
της  πρότυπης  επιχείρησης  ή  μιας  ανταγωνιστικής  επιχείρησης.  Μέσω  της 
σύγκρισης αυτής θα μπορέσουμε να διαπιστώσουμε την ικανότητα κάλυψης των 
βραχυπροθέσμων  υποχρεώσεων  της  επιχείρησης  σε  σύγκριση  με  τους 
ανταγωνιστές της και να πάρουμε μια ένδειξη για τη θέση της επιχείρησης έναντι 
των ανταγωνιστών της.   

3 . 2 . 2  Δ ε ί κ τ ε ς  Α π ο δ ο τ ι κ ό τ η τ α ς  

 Δείκτης Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (Cross Profit Margin) 

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει τη σχέση μεταξύ του μικτού κέρδους και των 
πωλήσεων. Ουσιαστικά δείχνει το βαθμό κάλυψης των λειτουργικών και άλλων 
εξόδων.

Περιθώριο Μικτού Κέρδους =
Μικτό Κέρδος

Πωλήσεις

Ένα αρκετά υψηλό ποσοστό μικτού κέρδους μπορεί να αποτελεί ένδειξη 
μιας  επιτυχημένης  επιχείρησης.  Γενικά,  μια  υψηλή  τιμή  αυτού  του  δείκτη 
δείχνει πολύ καλή λειτουργική αποδοτικότητα ή αλλιώς, αποτελεσματικότητα της 
διοίκησης της επιχείρησης στο να επιτυγχάνει χαμηλό κόστος παραγωγής των 
προϊόντων και πώληση των προϊόντων αυτών σε υψηλές τιμές.

Πρέπει να αναφερθεί ότι ο δείκτης αυτός μετρά την αποδοτικότητα των 
πωλήσεων και δεν παρέχει άμεσα πληροφορίες για το ύψος του μικτού κόστους 
της  επιχείρησης.  Για  παράδειγμα,  μια  επιχείρηση  μπορεί  να  έχει  υψηλό 
περιθώριο μικτού κέρδους και όμως να έχει χαμηλά μικτά κέρδη αν οι πωλήσεις 
της είναι χαμηλές.   

Μια  διαχρονικά  ανοδική  πορεία  του  δείκτη  σημαίνει  ένα  συνεχώς 
αυξανόμενο  ποσοστό  μικτού  κέρδους  το  οποίο  σε  συνδυασμό  με  σταθερές  ή 
αυξανόμενες πωλήσεις οδηγεί σε υψηλότερα μικτά κέρδη. 

Στη διεπιχειρησιακή ανάλυση μια τιμή του δείκτη μεγαλύτερη από εκείνη 
του κλάδου, μπορεί να οφείλεται στην ικανότητα της επιχείρησης να ελέγχει και 
να  ελαχιστοποιεί  το  κόστος  παραγωγής  και  να  εφαρμόζει  σωστή  τιμολογιακή 
πολιτική. Εφόσον η τιμή του δείκτη συνοδεύεται και από ικανοποιητικό ύψος 
πωλήσεων  και  συνακόλουθα  μικτών  κερδών  είναι  μια  ένδειξη  για  την 
αποτελεσματικότητα της διοίκησης και θέτει την επιχείρηση σε πλεονεκτικότερη 
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θέση  έναντι  των  ανταγωνιστών  της.  Αντίθετα,  μια  τιμή  του  δείκτη  πολύ 
μεγαλύτερη από αυτή του κλάδου πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω καθώς μπορεί 
να οφείλεται στην τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης, δηλαδή στην υιοθέτηση 
πολύ υψηλών τιμών σε σχέση με τις τιμές του κλάδου. 

Μια τιμή του δείκτη πολύ μικρότερη από το δείκτη του κλάδου μπορεί να 
σημαίνεί:

I. Κανονικές  τιμές  αλλά  υψηλότερο  κόστος  πωληθέντων  που  μπορεί  να 
οφείλεται  στην  αδυναμία  της  επιχείρησης  να  αγοράζει  με  ευνοϊκούς 
όρους, σε ελλιπή έλεγχο των στοιχείων του κόστους και γενικότερα σε 
παράγοντες που οδηγούν στην αύξηση του κόστους παραγωγής.

II. Χαμηλή τιμή πώλησης και υψηλό κόστος πωληθέντων. Η χαμηλή τιμή 
πώλησης μπορεί να αποτελεί σημάδι της προσπάθειας της επιχείρησης 
να  αυξήσει  τον  όγκο  των  πωλήσεων  της  για  την  πραγματοποίηση 
ικανοποιητικών μικτών κερδών

III. Χαμηλή τιμή πώλησης και κανονικό κόστος πωληθέντων 

Η αξιολόγηση και  η ερμηνεία του δείκτη πρέπει  να γίνεται  με μεγάλη 
προσοχή  καθώς  επηρεάζεται  από  τον  πληθωρισμό  και  από  τη  μέθοδο 
προσδιορισμού του κόστους πωληθέντων (F.I.F.O, L.I.F.O., Μέση σταθμική τιμή 
κ.α.).   

 Δείκτης Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (Net Profit Margin) 

Ο  δείκτης  περιθωρίου  καθαρού  κέρδους  απεικονίζει  τη  σχέση  μεταξύ 
καθαρού  κέρδους  και  πωλήσεων  και  αποτελεί  ένα  μέτρο  αξιολόγησης  της 
λειτουργικής αποδοτικότητας της επιχείρησης. 

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους =
Καθαρό Κέρδος

Πωλήσεις

Γενικά, όσο υψηλότερη είναι η τιμή του δείκτη τόσο πιο επικερδής είναι η 
επιχείρηση. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο δείκτης αυτός μετρά την αποδοτικότητα 
των πωλήσεων σε καθαρά κέρδη, δεν μας πληροφορεί άμεσα για το ύψος των 
καθαρών  κερδών.  Μια  επιχείρηση  μπορεί  να  παρουσιάζει  υψηλό  ποσοστό 
καθαρού κέρδους αλλά παρ’ όλα αυτά μπορεί να έχει χαμηλά καθαρά κέρδη εάν 
οι πωλήσεις της είναι χαμηλές. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στο από πού προέρχονται τα καθαρά 
κέρδη, έτσι ένα υψηλό ποσοστό καθαρού κέρδους μπορεί να οφείλεται σε υψηλά 
έκτακτα αποτελέσματα.   
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Στη διαχρονική ανάλυση, μια διαχρονικά ανοδική πορεία του δείκτη σε 
συνδυασμό με σταθερές ή αυξανόμενες πωλήσεις οδηγεί σε υψηλότερα καθαρά 
κέρδη. 

Στη διεπιχειρησιακή ανάλυση, μια τιμή σε λογικά πλαίσια μεγαλύτερη 
από  εκείνη  του  κλάδου  (η  οποία  μπορεί  να  οφείλεται  στην  ικανότητα  της 
επιχείρησης να ελέγχει και να ελαχιστοποιεί το κόστος παραγωγής των προϊόντων 
της, στο να εφαρμόζει σωστή τιμολογιακή πολιτική και να ελέγχει τα λειτουργικά 
της έξοδα), σε συνδυασμό με ικανοποιητικό ύψος πωλήσεων δείχνει μια πολύ 
αποτελεσματική διοίκηση και θέτει την επιχείρηση σε πλεονεκτική θέση έναντι 
των ανταγωνιστών της. Στην περίπτωση μιας πολύ υψηλής τιμής του δείκτη σε 
σύγκριση με την τιμή του κλάδου πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να οφείλεται 
σε υψηλές τιμές πώλησης ή σε περικοπές εξόδων ανάπτυξης πωλήσεων.

Όπως και στην περίπτωση του μικτού περιθωρίου κέρδους έτσι και για το 
καθαρό περιθώριο κέρδους η ερμηνεία του δείκτη πρέπει να γίνεται με μεγάλη 
προσοχή  καθώς  επηρεάζεται  από  τον  πληθωρισμό  και  από  τη  μέθοδο 
προσδιορισμού του κόστους πωληθέντων (F.I.F.O, L.I.F.O., Μέση σταθμική τιμή 
κ.α.).

 Δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων  (Return on Equity - ROE) 

Ο δείκτης αυτός μετράει την αποτελεσματικότητα με την οποία τα ίδια 
κεφάλαια απασχολούνται μέσα στην επιχείρηση.  

ROE =
Καθαρά Κέρδη μετά φόρων

Ίδια Κεφάλαια

Για παράδειγμα, μια τιμή του δείκτη ίση με 0,20 δείχνει ότι σε 100 ευρώ 
ιδίων κεφαλαίων αντιστοιχούν 20 ευρώ καθαρού κέρδους. 

Ουσιαστικά ο  δείκτης  αυτός  δείχνει  την  ικανότητα της  επιχείρησης να 
δημιουργεί κέρδη. Η υψηλή τιμή του δείκτη είναι επιθυμητή από τη διοίκηση, 
τους μετόχους, τους επενδυτές, τους πιστωτές κ.α. Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί 
η  πιθανότητα  η  υψηλή  τιμή  του  δείκτη  να  οφείλεται  στην  υψηλή  δανειακή 
επιβάρυνση της επιχείρησης,  η οποία μπορεί να οδηγήσει την επιχείρηση σε 
σημαντικά προβλήματα ρευστότητας.     

Μια  χαμηλή  τιμή  του  δείκτη  αποτελεί  ένδειξη  μιας  μη  επιτυχημένης 
εταιρείας  και  μπορεί  να  οφείλεται  στην  αναποτελεσματική  διοίκηση,  στην 
χαμηλή  παραγωγικότητα,  στην  υπερεπένδυση  σε  κεφάλαια  που  δεν 
απασχολούνται παραγωγικά, σε δυσχερείς οικονομικές συνθήκες κ.α.
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Στη  διαχρονική  ανάλυση,  μια  διαχρονικά  ανοδική  πορεία  του  δείκτη 
ουσιαστικά  είναι  ένδειξη  μιας  συνεχώς  καλύτερης  αποδοτικότητας  των  ιδίών 
κεφαλαίων  που  μπορεί  να  οφείλεται  στην  αποτελεσματική  διοίκηση,  στην 
αποτελεσματική  χρησιμοποίηση  των  περιουσιακών  στοιχείων,  στην  επωφελή 
χρησιμοποίηση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης κ.α. Μια ανοδική πορεία 
του  δείκτη  σε  συνδυασμό  με  μια  λογική  χρήση  της  χρηματοοικονομικής 
μόχλευσης,  ώστε  να  προστατεύεται  η  χρηματοοικονομική  σταθερότητα  της 
εταιρείας, είναι μια πολύ θετική ένδειξη για μια εταιρεία. 

Στη διεπιχειρησιακή ανάλυση, μια τιμή λογικά μεγαλύτερη από εκείνη 
του  κλάδου  αντανακλά  μια  πολύ  αποτελεσματική  διοίκηση  και  θέτει  την 
επιχείρηση σε πλεονεκτικότερη θέση έναντι των ανταγωνιστών της.

Για να μπορέσουμε να εξετάσουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την 
αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο 
Du Pont.         

ROE =
Κ.Κ.Μ.Φ

Πωλήσεις
Χ

Πωλήσεις

Συν. Ενεργητικού
Χ

Συν. Ενεργητικού

Ίδια Κεφάλαια

Συνεπώς,  η  αποδοτικότητα  των  ιδίων  κεφαλαίων  εξαρτάται  από  το 
περιθώριο καθαρού κέρδους, από την κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού 
και από την χρηματοοικονομική μόχλευση. 

Για να είναι συμφέρουσα η χρηματοοικονομική μόχλευση θα πρέπει να 
ισχύει ROE>ROA.

 Δείκτης απόδοσης απασχολούμενων κεφαλαίων (Return on Assets 
- ROA) 

Ο  δείκτης  απόδοσης  απασχολούμενων  κεφαλαίων  δείχνει  την 
αποτελεσματικότητα με την οποία χρησιμοποιούνται τα συνολικά κεφάλαια μέσα 
στην επιχείρηση.   

ROA =
Καθαρά Κέρδη μετά φόρων

Σύνολο Ενεργητικού

Και  αυτός  ο  δείκτης,  όπως  και  ο  ROE,  δείχνει  την  ικανότητα  της 
επιχείρησης να δημιουργεί κέρδη. 

Μια  χαμηλή  τιμή  του  δείκτη  αποδοτικότητας  ενεργητικού  αποτελεί 
ένδειξη  μιας  μη  επιτυχημένης  εταιρείας  και  μπορεί  να  οφείλεται  σε  κάποια 
υπερεπένδυση κεφαλαίων σε σύγκριση με τις πωλήσεις της, σε υψηλά διοικητικά 
έξοδα, σε κακή διαχείριση, σε δυσχερείς οικονομικές συνθήκες κ.α.
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Στη διαχρονική ανάλυση, μια διαχρονική ανοδική πορεία του δείκτη είναι 
ένδειξη της συνεχώς βελτιούμενης αποδοτικότητας των συνολικών κεφαλαίων και 
ουσιαστικά αντανακλά μια επιχείρηση που ξέρει να αξιοποιεί τόσο τα ξένα όσο 
και  τα  ίδια  κεφάλαια,  μιας  επιχείρησης  που  αποκτά  την  εμπιστοσύνη  των 
δανειστών  της  και  μπορεί  με  ευκολία  να  εξασφαλίσει  νέα  κεφάλαια  για  την 
περαιτέρω ανάπτυξη της. 

Στη διεπιχειρησιακή ανάλυση,  μια τιμή του δείκτη λογικά μεγαλύτερη 
από εκείνη του κλάδου δείχνει μια πολύ αποτελεσματική διοίκηση και θέτει την 
επιχείρηση  σε  πλεονεκτική  θέση  έναντι  των  ανταγωνιστών  της.  Αποτελεί  ένα 
έγκυρο κριτήριο για την αξιολόγηση της ικανότητας της διοίκησης να δημιουργεί 
κέρδη γιατί  στην  περίπτωση αυτή  η  αποδοτικότητα  δεν  επηρεάζεται  από  την 
χρηματοοικονομική μόχλευση.   

Για να μπορέσουμε να εξετάσουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την 
αποδοτικότητα του ενεργητικού μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο Du 
Pont.    

ROE =
Καθαρά Κέρδη

Πωλήσεις
Χ

Πωλήσεις

Συν. Ενεργητικού

Συνεπώς,  η αποδοτικότητα των συνολικών κεφαλαίων εξαρτάται  από το 
περιθώριο  καθαρού  κέρδους  και  από  την  κυκλοφοριακή  ταχύτητα  του 
ενεργητικού  που  δείχνει  την  ικανότητα  των  συνολικών  κεφαλαίων  να 
δημιουργούν πωλήσεις.

3 . 2 . 3  Δ ε ί κ τ ε ς  Δ ο μ ή ς  Κ ε φ α λ α ί ο υ  

 Δείκτης δανειακής επιβάρυνσης 

Ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης συσχετίζει άμεσα τα Ξένα με τα Ίδια 
κεφάλαια και απεικονίζει τη σχέση τους. 

Δανειακή Επιβάρυνση =
Ξένα Κεφάλαια

Ίδια Κεφάλαια

Είναι  ο  πιο  δημοφιλής  δείκτης  για  τον  προσδιορισμό  της  δομής  του 
κεφαλαίου μιας επιχείρησης και τη μέτρηση της αφερεγγυότητας της.

Μια τιμή του δείκτη ίση με τη μονάδα θεωρείται ως μια καλή ένδειξη, 
γιατί  σύμφωνα  με  ένα  εμπειρικό  κανόνα  τα  Ίδια  κεφάλαια  πρέπει  να  είναι 
τουλάχιστον ίσα με τα Ξένα κεφάλαια. Όμως, η τιμή αυτή δείχνει παράλληλα 
κορεσμό στη δανειοληπτική ικανότητα της επιχείρησης. 
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Μια τιμή του δείκτη μικρότερη της μονάδας δείχνει ικανότητα δανεισμού 
και εξασφάλισης των πιστωτών. 

Μια  τιμή  του  δείκτη  μεγαλύτερη  της  μονάδας  δείχνει  περιορισμένη 
δανειοληπτική ικανότητα ή δανεισμό με επαχθείς όρους (υψηλοί τόκοι, αυστηρές 
ρήτρες κ.λ.π.).

Ο Bhandari (1988)5 έδειξε ότι για την περίοδο 1948-1979 οι εταιρείες με 
υψηλό  δείκτη  high  debt/equity  ratios  έχουν  υψηλότερες  κατά  μέσο  όρο 
αποδόσεις από ότι οι εταιρείες με χαμηλό δείκτη.

 Δείκτης πίεσης ξένου κεφαλαίου 

Ο δείκτης  πίεσης  Ξένου  Κεφαλαίου  δείχνει  τι  ποσοστό  των  συνολικών 
κεφαλαίων  της  επιχείρησης  κατέχουν  τα  ξένα  κεφάλαια,  με  άλλα  λόγια  τι 
ποσοστό του συνολικού ενεργητικού έχει χρηματοδοτηθεί από ξένα κεφάλαια. 
Όσο  μεγαλύτερος  είναι  ο  δείκτης,  τόσο  μεγαλύτερη  είναι  και  η 
χρηματοοικονομική μόχλευση.  

Δείκτης 

Πίεσης Ξένου Κεφαλαίου
=

Ξένα Κεφάλαια

Συνολικά Κεφάλαια

Ο δείκτης αυτός δείχνει την κεφαλαιακή διάθρωση της επιχείρησης και 
παρέχει πληροφορίες για την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις 
μακροπρόθεσμές υποχρεώσεις της, αποτελεί δηλαδή μέτρο της μακροπρόθεσμης 
ρευστότητας της επιχείρησης. Επίσης, δείχνει το βαθμό δανειακής εξάρτησης της 
επιχείρησης  από  τους  δανειστές  της  και  επομένως  το  βαθμό  πίεσης  που 
εξασκούν οι δανειστές στην διοίκηση της επιχείρησης για την λήψη οικονομικών 
αποφάσεων.  

Ο δείκτης Πίεσης Ξένου Κεφαλαίου λαμβάνει τιμές μεταξύ του 0 και του 
1. 

Μια τιμή του δείκτη ίση με 0,5 θεωρείται καλή γιατί  σύμφωνα με ένα 
εμπειρικό κανόνα τα ίδια κεφάλαια πρέπει τουλάχιστον να είναι ίσα με τα ξένα 
κεφάλαια. Όμως και σε αυτή την περίπτωση δηλώνει κορεσμό στη δανειοληπτική 
ικανότητα της επιχείρησης. 

Μια τιμή του δείκτη μικρότερη του 0,5 δηλώνει ικανότητα δανεισμού και 
εξασφάλισης των πιστωτών.

5 Bhandari, Laxmi Chand, (1988), “Dept/Equity Ratio and expected common stock returns: 
Empirical Evidence”, Journal of Finance, 43, (p. 507-528) 
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Μια  τιμή  του  δείκτη  μεγαλύτερη  του  0,5  δηλώνει  περιορισμένη 
δανειοληπτική ικανότητα ή δανεισμό με επαχθείς όρους (υψηλοί τόκοι, αυστηρές 
ρήτρες, κ.α.). 

Σε γενικές γραμμές, οι αριθμοδείκτες δομής κεφαλαίου δείχνουν στους 
επενδυτές τον κίνδυνο που εμπεριέχει η επιχείρηση και παρέχουν πληροφορίες 
σε  σχέση  με  τη  σημασία  του  ξένου  κεφαλαίου  στην  κεφαλαιακή  δομή  της 
επιχείρησης. Υψηλές τιμές των αριθμοδεικτών αποτελούν ένδειξη αύξησης του 
κινδύνου  για  τους  πιστωτές  λόγω  της  πιθανότητας  η  επιχείρηση  να  καταστεί 
αφερέγγυα. Όσο χαμηλότερες τιμές λαμβάνουν οι συγκεκριμένοι αριθμοδείκτες, 
τόσο μεγαλύτερο το περιθώριο ασφαλείας έναντι των ζημιών των πιστωτών στην 
περίπτωση  ρευστοποίησης  της  επιχείρησης.  Κατά  κανόνα,  οι  επενδυτές 
προτιμούν  εταιρείες  με  χαμηλούς  τέτοιους  δείκτες  γιατί  άμεση  συνέπεια  του 
δανεισμού είναι η καταβολή τόκων από μέρους της επιχείρησης, γεγονός που 
επηρεάζει τη ρευστότητα αλλά και την κερδοφορία της επιχείρησης.     

Ο επιθυμητός δείκτης χρέους μιας επιχείρησης εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες όπως η σταθερότητα της κερδοφορίας της επιχείρησης, η κατάσταση 
που επικρατεί στον παραγωγικό κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρηση κ.α.. Όσο 
πιο  σταθερή  ήταν  η  κερδοφορία  της  επιχείρησης,  τόσο  μεγαλύτερη  είναι  η 
πιθανότητα ότι  οι  επενδυτές θα αποδεχτούν υψηλότερους βαθμούς δανειακής 
επιβάρυνσης.  

3 . 2 . 4 .  Ε π ε ν δ υ τ ι κ ο ί  Α ρ ι θ μ ο δ ε ί κ τ ε ς  

 Δείκτης Τιμής προς Κέρδη ανά Μετοχή (P/E)

Ο δείκτης P/E είναι ο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενος δείκτης. Ο δείκτης 
αυτός  υπολογίζεται  σαν  ο  λόγος  της  τρέχουσας (αγοραίας)  τιμής  της  μετοχής 
προς τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή.  

P/E =
Τιμή της μετοχής

Κέρδη ανά μετοχή (EPS)

Ο  δείκτης  αυτός  δείχνει  πόσες  φορές  η  μετοχή  διαπραγματεύεται  τα 
καθαρά κέρδη. 

Μία υψηλή τιμή του δείκτη P/E μπορεί να σημαίνει ότι η αγορά αξιολογεί 
την  επιχείρηση  θετικά.  Μια  υπερβολικά  υψηλή  τιμή  του  δείκτη  μπορεί  να 
ερμηνευτεί αρνητικά από το επενδυτικό κοινό, γιατί σε αυτή τη περίπτωση θεωρεί 
τη μετοχή υπερτιμημένη. 

Το  μεγαλύτερο  πρόβλημα  με  αυτόν  το  δείκτη  είναι  η  εναλλαγές  στον 
υπολογισμό  του  κέρδους  ανά  μετοχή.  Όταν  τα  ποσοστά  τιμής  κέρδους  των 
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εταιρειών συγκρίνονται, είναι δύσκολο να εξασφαλίσει κανείς ότι τα κέρδη ανά 
μετοχή είναι ομοιόμορφα εκτιμημένα ανάμεσα στις εταιρείες.

Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιείται από αρκετούς επενδυτές, ενώ αρκετές 
είναι οι  έρευνες που έχουν γίνει  προκειμένου να διερευνήσουν τη σχέση του 
δείκτη αυτού με τις  αποδόσεις  των μετοχών. Για παράδειγμα,  ο Basu (1979) 
χρησιμοποιώντας δεδομένα από τον Απρίλιο 1957 ως τον Μάρτιο 1971 έδειξε ότι 
οι μετοχές με χαμηλό δείκτη P/E (ή υψηλό E/P) έχουν σημαντικά υψηλότερες 
αποδόσεις από ότι  μετοχές με υψηλό δείκτη P/E. Σε μια άλλη έρευνα του ο 
Basu  (1983)  έδειξε  ότι  το  “E/P  effect”  δεν  παρατηρείται  μόνο  μεταξύ  των 
εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης. Η έρευνα των Jaffe, Keim and Westerfield 
(1989) επιβεβαίωσαν τα αποτελέσματα του Basu και έδειξαν ότι το «E/P effect» 
δεν εμφανίζεται  μόνο τον  μήνα του Ιανουαρίου όπως πολλοί  ερευνητές  είχαν 
ισχυριστεί.  

 Μερισματική Απόδοση

Η  μερισματική  απόδοση  μιας  μετοχής  είναι  ένα  ποσοστό  που 
υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το μέρισμα που δίνει η μετοχή με το 100 και 
διαιρώντας το γινόμενο αυτό με την τρέχουσα τιμή της. 

Μερισματική Απόδοση =
Μέρισμα ανά μετοχή χ 100

Τιμή μετοχής

Όσο πιο υψηλή είναι  η μερισματική απόδοση μιας μετοχής,  τόσο πιο 
ελκυστική είναι για τους επενδυτές, αφού, ακόμα και αν πέσει η τιμή της, πάλι 
θα πάρουν κάποια χρήματα με τη μορφή μερίσματος. 

Ο  δείκτης  αυτός  μπορεί  να  μην  έχει  πρακτική  αξία  αφού  μετρά  το 
μέρισμα που έδωσε η μετοχή πριν από αρκετούς μήνες, με βάση τα κέρδη της 
προηγούμενης περιόδου. (Νούλας, 2006) 6 

 Ο συντελεστής βήτα (Beta coefficient)

Ο  συντελεστής  βήτα  αποτελεί  μια  κρίσιμη  παράμετρο  στο  θεωρητικό 
υπόδειγμα  του  CAPM.  Αποτελεί  ένα  δείκτη  μέτρησης  του  κινδύνου  ενός 
αξιόγραφου και εκφράζει τη σχέση μεταξύ του κινδύνου του αξιόγραφου με τον 
κίνδυνο ολόκληρης της αγοράς. Ο συντελεστής βήτα μας δείχνει την ευαισθησία 
της τιμή της μετοχής στις μεταβολές του γενικού δείκτη της εκάστοτε αγοράς. 

6 Νούλας Γ. Αθανάσιος, 2006, «Αγορές χρήματος και κεφαλαίου», Θεσσαλονίκη 2006.
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Ο  συντελεστής  βήτα  μπορεί  να  υπολογιστεί  ως  ο  λόγος  της 
συνδιακύμανσης των αποδόσεων του αξιόγραφου με το σύνολο της αγοράς προς 
τη διακύμανση των αποδόσεων της αγοράς, δηλαδή:  

β =
cov (ri, rM)

     σ2
M

ή

Συντελεστής 
βήτα

=
Συνδιακύμανση επένδυσης με το Χαρτοφυλάκιο της αγοράς

    Διακύμανση του χαρτοφυλακίου Αγοράς

Ο συντελεστής βήτα του χαρτοφυλακίου της αγοράς είναι πάντοτε ίσος με 
τη μονάδα ενώ ο συντελεστής του χαρτοφυλακίου χωρίς κίνδυνο είναι 0. 

Τα αξιόγραφα τα οποία παρουσιάζουν συντελεστή βήτα μεγαλύτερο της 
μονάδας  χαρακτηρίζονται  ως  επιθετικά  αξιόγραφα.  Μια  τιμή  του  βήτα 
μεγαλύτερη της μονάδας σημαίνει ότι όταν το χαρτοφυλάκιο της αγοράς επιτύχει 
μια συγκεκριμένη άνοδο τότε το αξιόγραφο με αυτόν τον συντελεστή θα επιτύχει 
αναλογικά  μεγαλύτερη  απόδοση  κατά  τον  συντελεστή  βήτα.  Κάτι  αντίστοιχο 
βέβαια συμβαίνει και στην περίπτωση που το χαρτοφυλάκιο της αγοράς επιτύχει 
αρνητικές αποδόσεις. 

Από την άλλη, τα αξιόγραφα με συντελεστή βήτα μικρότερο της μονάδας 
χαρακτηρίζονται ως αμυντικά αξιόγραφα, δηλαδή αξιόγραφα που δεν επιχειρούν 
να επιτύχουν αποδόσεις υψηλότερες από αυτές τις αγοράς. 

Ο  συντελεστής  βήτα  μετρά  το  συστηματικό  κίνδυνο  ενός  αξιόγραφου, 
δηλαδή τον κίνδυνο που σχετίζεται  με το  σύνολο της αγοράς.  Ο συντελεστής 
αυτός  διαδραματίζει  σημαντικό  ρόλο  στις  επενδυτικές  αποφάσεις  καθώς 
σύμφωνα με το  CAPM υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ των προσδοκώμενων 
αποδόσεων και του κινδύνου.  

3 . 3 .  Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ε Σ  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ  Α Ξ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ω Ν  

Ο  κάθε  επενδυτής  που  επιθυμεί  να  επενδύσει  τα  κεφάλαια  του  στη 
χρηματιστηριακή  αγορά  θα  πρέπει  προηγουμένως  να  έχει  διαμορφώσει  μια 
φιλοσοφία για το πώς λειτουργεί η αγορά και με βάση αυτή τη φιλοσοφία να 
υιοθετήσει και την κατάλληλη στρατηγική για την επιλογή των αξιόγραφων. 

Οι  στρατηγικές  επιλογής  αξιόγραφων  συνοψίζονται  σε  δύο  ευρύτερες 
κατηγορίες,  τη  θεμελιώδη  και  την  τεχνική  ανάλυση.  Η  θεμελιώδης  ανάλυση 
ασχολείται  με  τον  υπολογισμό  της  εσωτερικής  αξίας  (intrinsic value)  των 
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μετοχών, ενώ η τεχνική ανάλυση μελετά το γράφημα των ιστορικών τιμών της 
αγοράς για να καθορίσει τις μελλοντικές μεταβολές στις τιμές των μετοχών. Σε 
ό,τι  αφορά  στη  θεμελιώδη  ανάλυση,  έχουν  αναπτυχθεί  μια  σειρά  από 
στρατηγικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς. Αντίθετα, η τεχνική ανάλυση 
αποτελεί αυτούσια στρατηγική χωρίς περαιτέρω υποπεριπτώσεις7.     

3 . 3 . 1 .  Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή  Θ ε μ ε λ ι ώ δ ο υ ς  Α ν ά λ υ σ η ς  

Ο καθορισμός της οικονομικής αξίας μιας μετοχής αποτελεί ένα σπουδαίο 
τμήμα  της  θεμελιώδους  ανάλυσης.  Η  θεμελιώδης  ανάλυση  έχει  σκοπό  την 
εξεύρεση  και  αναγνώριση  μετοχών  με  χρηματιστηριακή  τιμή  μικρότερη  της 
οικονομικής  τους  αξίας.  Δηλαδή,  μετοχών  οι  οποίες  είναι  υποτιμημένες  σε 
σύγκριση με  την οικονομική τους αξία  και  οι  οποίες  πρέπει  να αγοραστούν, 
καθώς και των μετοχών με χρηματιστηριακή τιμή μεγαλύτερη της οικονομικής 
τους αξίας, δηλαδή μετοχών οι οποίες είναι υπερτιμημένες σε σύγκριση με την 
οικονομική αξία τους και οι οποίες θα πρέπει να πωληθούν. Ο  αριθμοδείκτης 
της χρηματιστηριακής τιμής προς τα κέρδη ανά μετοχή (P/E) παρέχουν συνήθως 
μια ένδειξη της σχετικής αξίας μιας μετοχής. Ανάλογα μπορεί να καθοριστεί και 
η  σχετική  αξία  μιας  μετοχής,  με  τη  βοήθεια  του  αριθμοδείκτη  της 
χρηματιστηριακής  τιμής  προς  τη  λογιστική  αξία  ομοειδών  επιχειρήσεων. 
Πρόβλημα, βέβαια, παραμένει ο καθορισμός των ομοειδών επιχειρήσεων, καθώς 
οι ομοιότητες αφορούν όχι μόνο τον κλάδο που δραστηριοποιείται η επιχείρηση, 
αλλά  και  το  ρυθμό  αύξησης  των  κερδών,  τον  κίνδυνο  και  τη  μερισματική 
πολιτική  της  επιχείρησης,  για  την  οποία  ενδιαφέρεται  ο  επενδυτής.  Στην 
περίπτωση που ο επενδυτής αδυνατεί να επιτύχει ομοιότητα σε όλες αυτές τις 
διαστάσεις,  θεωρείται  ορθότερο  να  εκτιμάται  η  σχέση  μεταξύ  αφενός  του 
αριθμοδείκτη της χρηματιστηριακής τιμής προς  τα  κέρδη ανά μετοχή (ή  της 
χρηματιστηριακής τιμής προς τη λογιστική αξία ανά μετοχή) και αφετέρου του 
κινδύνου, του ρυθμού αύξησης των κερδών και της μερισματικής πολιτικής, από 
διαστρωματικά  υποδείγματα  παλινδρόμησης.  Στη  συνέχεια,  τα  εκτιμηθέντα 
υποδείγματα  παλινδρόμησης,   χρησιμοποιούνται  για  την  πρόβλεψη  του 
αριθμοδείκτη  της  χρηματιστηριακής  τιμής  προς  τα  κέρδη,  ή  της 
χρηματιστηριακής τιμής προς τη λογιστική αξία της επιχείρησης, για την οποία 
ενδιαφέρεται ο επενδυτής.  

3 . 3 . 2 .  Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή  Υ ψ η λ ή ς  Π ρ α γ μ α τ ι κ ή ς  Α ξ ί α ς

Ο επενδυτής  που  ακολουθεί  τη  στρατηγική  αυτή  αναζητά  μετοχές  τις 
οποίες η αγορά έχει παραβλέψει είτε επειδή έχει δώσει περισσότερη σημασία σε 

7 www  .  investopedia  .  com  /  university  /  stockpicking  /  default  .  asp   
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άλλους κλάδους της αγοράς είτε επειδή ψάχνει για πιο εντυπωσιακές επενδύσεις. 
Ουσιαστικά, αυτή η στρατηγική προσπαθεί να εντοπίσει εταιρείες των οποίων οι 
μετοχές διαπραγματεύονται σε μειωμένη τιμή σε σχέση με την εσωτερική τους 
αξία. Με απλά λόγια, το  P/E αυτών των επιχειρήσεων είναι πολύ χαμηλότερο 
από  όσο  έπρεπε  να  είναι  σε  σχέση  με  τα  θεμελιώδη  μεγέθη  τους  (κέρδη, 
μερίσματα, λογιστική αξία κλπ). Έτσι, υπάρχει σημαντική πιθανότητα να ανέβει 
η τιμή της μετοχής, όταν η αγορά αντιληφθεί την πραγματική της αξία. Πρέπει 
να σημειωθεί ότι η στρατηγική υψηλής πραγματικής αξίας (value investing) δεν 
σημαίνει την αγορά κάθε μετοχής της οποίας η τιμή πέφτει και έτσι φαίνεται 
πολύ φθηνή. Οι μετοχές που θα επιλεγούν πρέπει να είναι φθηνές σε σχέση με 
την εσωτερική τους αξία. Βέβαια, ο επενδυτής υποχρεούται να σιγουρευτεί ότι η 
χαμηλή τιμή τη μετοχής οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε παράβλεψη της 
αγοράς  και  όχι  σε  άλλους  παράγοντες.  Εφόσον,  η  επιχείρηση  δεν  έχει 
προβλήματα, ο επενδυτής θα πρέπει να αγοράσει και να διατηρήσει τη μετοχή, 
περιμένοντας τη μελλοντική στιγμή όπου η αγορά θα αναγνωρίσει την αξία της 
επιχείρησης και θα ανεβάσει την τιμή της στην πραγματική της τιμή. 

Η λογική της στρατηγικής αυτής είναι η επένδυση σε επιχειρήσεις, όχι 
απλά σε μετοχές. Η μετοχή αντιμετωπίζεται σαν το όχημα με το οποίο κάποιος 
γίνεται  ιδιοκτήτης  μιας  εταιρείας.  Ένας  πραγματικός  επενδυτής  υψηλής 
πραγματικής αξίας επιδιώκει κέρδη μέσα από επένδυση σε ποιοτικές εταιρείες 
και  όχι  από  την  αγοραπωλησία  μετοχών.  Επειδή  η  μέθοδος  στοχεύει  στον 
υπολογισμό της αξίας της επιχείρησης, δε δίνει ιδιαίτερη σημασία σε εξωτερικούς 
παράγοντες  όπως  τη  μεταβλητότητα  της  αγοράς  και  τις  καθημερινές 
διακυμάνσεις  στις  τιμές.  Αυτοί  οι  παράγοντες  δεν  αποτελούν  κομμάτι  της 
εταιρείας  και  θεωρείται  ότι  δε  μπορούν  να  επηρεάσουν  την  πορεία  της 
μακροχρόνια. 

Παρότι  η  Υπόθεση  της  Αποτελεσματικής  Αγοράς  (Efficient Market 
Hypothesis)  υποστηρίζει  ότι  οι  τιμές  αντανακλούν  πάντα  όλες  τις  σχετικές 
πληροφορίες, και έτσι πάντα δείχνουν την πραγματική αξία των επιχειρήσεων, η 
στρατηγική  υψηλής  πραγματικής  αξίας  στηρίζεται  σε  μια  αντίθετη  βάση.  Οι 
επενδυτές που την χρησιμοποιούν πιστεύουν ότι η υπόθεση δεν ισχύει σχεδόν 
ποτέ  και  έτσι  ψάχνουν  για  στιγμές  μη  αποτελεσματικότητας,  όταν  δηλαδή  η 
αγορά  αποδίδει  μια  λανθασμένη  τιμή  σε  μια  μετοχή.   Επίσης,  οι  ίδιοι 
απορρίπτουν την αρχή ότι ένας υψηλός συντελεστής βήτα (Beta) αντιστοιχεί σε 
μια επικίνδυνη επένδυση. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση με πραγματική αξία 
25  ευρώ  ανά  μετοχή,  η  οποία  διαπραγματεύεται  στα  20  ευρώ,  είναι  μια 
ελκυστική  επένδυση  για  έναν  επενδυτή  υψηλής  πραγματικής  αξίας.  Αν  η 
τρέχουσα  τιμή  πέσει  στα  17  ευρώ  θα  υπάρξει  αύξηση  του  βήτα  κάτι  που 
υποδεικνύει υψηλότερο κίνδυνο. Αν ο επενδυτής πιστεύει ότι η πραγματική αξία 
παραμένει στα 25 ευρώ, τότε θα θεωρήσει την μετοχή ακόμη πιο ελκυστική. 
Όσο μεγαλύτερη η διαφορά πραγματικής και τρέχουσας τιμής, τόσο μικρότερος 
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ο  κίνδυνος.  Άρα,  ένα  υψηλό  βήτα  δεν  τρομάζει  τους  επενδυτές  υψηλής 
πραγματικής αξίας.  

Γενικά, η παρούσα στρατηγική δεν έχει να κάνει απλά με την επιλογή 
μετοχών  με  χαμηλό δείκτη  P/E.  Απλά,  οι  υποτιμημένες  μετοχές  εμφανίζουν 
συνήθως  χαμηλό  P/E,  κάτι  που  βοηθάει  στη  σύγκριση  εταιρειών  του  ίδιου 
κλάδου. Αν και πρόκειται για μια σχετικά απλή στρατηγική, σε σχέση με άλλες 
υπάρχουσες,  έχει  δώσει  πολύ  υψηλές  αποδόσεις  σε  βάθος  χρόνου. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Warren Buffet, του οποίου η στρατηγική υψηλής 
πραγματικής αξίας έφερε την μετοχή της εταιρείας του Berkshire Hathaway από 
$12 το 1967 σε $70,900 το 2002. Η μετοχή αυτή ξεπερνούσε την απόδοση του 
δείκτη S&P 500 κατά μέσο όρο 13,02% κάθε χρόνο για όλα αυτά τα έτη. 

3 . 3 . 3 .  Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή  Υ ψ η λ ο ύ  Ρ υ θ μ ο ύ  Α ύ ξ η σ η ς  Κ ε ρ δ ώ ν

Η στρατηγική επιλογή μετοχών με υψηλό ρυθμό αύξησης κερδών (growth 
investing) είναι ακριβώς αντίθετη στρατηγική της επιλογής μετοχών με βάση την 
υψηλή πραγματική αξία. Οι χρήστες της ψάχνουν για ανερχόμενες επιχειρήσεις, 
για  εταιρείες  με  σημαντικές  προοπτικές  αύξησης  κερδών.  Ο  υψηλός  ρυθμός 
αύξησης κερδών, οδηγεί σε υψηλή τιμή στην αγορά, τουλάχιστον στη θεωρία. Η 
στρατηγική αυτή βασίζεται στο ότι η τιμή μιας μετοχής θα αυξηθεί επειδή θα 
αυξηθούν  τα  κέρδη  ανά  μετοχή.  Γενικά,  οι  επενδυτές  που  χρησιμοποιούν 
στρατηγική υψηλού ρυθμού αύξησης κερδών είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν 
σε  νέες  εταιρείες  που  έχουν  προοπτικές  να  γίνουν  ηγέτες  στον  κλάδο  τους. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων μετοχών ήταν οι τεχνολογικές μετοχές κατά 
τη διάρκεια της δεκαετίας του 90, πολλές από αυτές ξεκίνησαν με μια απλή ιδέα 
και κατέληξαν πολύ επιτυχημένες, ενώ άλλες δεν ακολούθησαν το δρόμο της 
επιτυχίας. Το γεγονός αυτό φανερώνει ότι η συγκεκριμένη στρατηγική εμπεριέχει 
και τον κίνδυνο πολλές από τις επενδύσεις να αποτύχουν.  

Οι  επενδυτές  που  ακολουθούν  την  στρατηγική  του  υψηλού  ρυθμού 
αύξησης κερδών σε αντίθεση με τους επενδυτές που ακολουθούν τη στρατηγική 
της  υψηλής  πραγματικής  αξίας  και  ψάχνουν  για  μετοχές  οι  οποίες 
διαπραγματεύονται σε τιμή μικρότερη της εσωτερικής τους αξίας, ενδιαφέρονται 
για το μέλλον των μετοχών  και όχι για την τωρινή τους αξία. Οι επενδυτές αυτοί 
αγοράζουν μετοχές εταιρειών οι οποίες διαπραγματεύονται σε τιμή μεγαλύτερη 
από την πραγματική τους αξία. Αυτό βασίζεται στην πεποίθηση ότι η εσωτερική 
αξία  θα  αυξηθεί  και  θα  ξεπεράσει  τις  μέχρι  τώρα  αποτιμήσεις.  Οι  μετοχές 
υψηλού ρυθμού αύξησης κερδών δημιουργούν σχεδόν αποκλειστικά κεφαλαιακά 
κέρδη, αφού μερίσματα σπάνια δίδονται, μιας και αυτού του είδους οι εταιρείες 
επανεπενδύουν όλα τους τα κέρδη. 

Όσοι  χρησιμοποιούν  την  στρατηγική  του  υψηλού  ρυθμού  ανάπτυξης 
κερδών  ενδιαφέρονται  για  τις  προοπτικές  μελλοντικής  ανάπτυξης  μιας 
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επιχείρησης, όμως δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος να εκτιμηθούν αυτές 
οι προοπτικές. Ο επενδυτής πρέπει να προσεγγίσει την επιχείρηση σε σχέση με 
την παρελθούσα απόδοση τόσο της ίδιας όσο και του κλάδου στον οποίο ανήκει. 

Συμπερασματικά,  μπορεί  να  ειπωθεί  ότι  οι  επενδυτές  αυτής  της 
στρατηγικής ενδιαφέρονται πιο πολύ για την ανάπτυξη, καθώς η βασική αρχή 
τους είναι η αναζήτηση εταιρειών που συνεχώς επανεπενδύουν στον εαυτό τους 
έτσι ώστε να δημιουργήσουν νέα προϊόντα και τεχνολογία, έτσι ώστε ακόμη και 
αν η μετοχή μοιάζει  στην αρχή ακριβή, μελλοντικά,  με την απόδοση της θα 
αποζημιώσει τους επενδυτές. 

3 . 3 . 4 .  Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή  Ρ υ θ μ ο ύ  Α ύ ξ η σ η ς  Κ ε ρ δ ώ ν  Κ α ι  Τ ι μ ή ς

Μια  άλλη  στρατηγική  επιλογής  μετοχών  είναι  η  στρατηγική  ρυθμού 
αύξησης κερδών και τιμής (Growth at Reasonable Price ή G.A.R.P. investing). Η 
στρατηγική αυτή, η οποία αποτελεί συνδυασμό των δύο προηγούμενων, αναζητά 
μετοχές  που  είναι  υποτιμημένες,  αλλά  επιπλέον  έχουν  και  σημαντικές 
προοπτικές ανάπτυξης.  Τα κριτήρια με τα οποία επιλέγονται  οι  μετοχές είναι 
κάπου μεταξύ των κριτηρίων των στρατηγικών υψηλής πραγματικής αξίας και 
του ρυθμού αύξησης κερδών.

Επειδή  οι  κριτικοί  της  παρούσας  στρατηγικής  την  κατηγορούν  ότι 
δυσκολεύεται να θέσει σημαντικά κριτήρια για την επιλογή μετοχών πρέπει να 
σημειωθεί  ότι  όπως  και  κάθε  άλλη  αξιοσέβαστη  μεθοδολογία,  προσπαθεί  να 
εντοπίσει επιχειρήσεις με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Επίσης, υπάρχει 
η  εσφαλμένη  εντύπωση  ότι  οι  επενδυτές  ρυθμού  αύξησης  κερδών  και  τιμής 
κατέχουν ένα χαρτοφυλάκιο με ίσα ποσά μετοχών υψηλής πραγματικής αξίας 
και  υψηλού ρυθμού αύξησης κερδών,  κάτι  που δεν  συμβαίνει  αφού η κάθε 
μετοχή  που  επιλέγεται  πρέπει  να  πληροί  αυστηρές  προϋποθέσεις.  Δεν 
επιλέγονται ούτε καθαρά μετοχές αξίας ούτε καθαρά μετοχές ρυθμού αύξησης 
κερδών, αλλά μετοχές που είναι συνδυασμός και των δύο.   

Οι  επενδυτές  που χρησιμοποιούν  την  στρατηγική αυτή  αναζητούν  στις 
μετοχές  χαρακτηριστικά  που  συμβαδίζουν  με  αυτά  που  αναζητούν  τόσο  οι 
επενδυτές  υψηλής  πραγματικής  αξίας  όσο  και  οι  επενδυτές  υψηλού  ρυθμού 
αύξησης των κερδών. Οι θιασώτες της στρατηγικής ρυθμού αύξησης κερδών και 
τιμής επιζητούν επιχειρήσεις με υψηλά κέρδη τα προηγούμενα χρόνια και με 
προβλέψεις για συνέχιση και αύξηση των κερδών αυτών και στο μέλλον. Όμως, 
προβληματίζονται με πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, σε αντίθεση με τους 
επενδυτές  υψηλού  ρυθμού  αύξησης  κερδών.  Αυτό  συμβαίνει  γιατί  οι  πρώτοι 
θεωρούν ότι αυτού του είδους οι επενδύσεις εμπεριέχουν πολύ υψηλό κίνδυνο 
και  αβεβαιότητα.  Ακόμη,  και  τα δύο προαναφερθέντα είδη επενδυτών δίνουν 
μεγάλο βάρος στο Δείκτη Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (ROE, Return on Equity). 
Ένας υψηλός και αυξανόμενος σε σχέση με τον μέσο όρο του κλάδου δείκτης 
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ROE δείχνει  μια  ανώτερη  επιχείρηση.  Αντίθετα,  οι  δύο  στρατηγικές 
χρησιμοποιούν διαφορετικές προσεγγίσεις για να εκτιμήσουν την ανάπτυξη. Η 
στρατηγική  ρυθμού  αύξησης  κερδών  και  τιμής  συνήθως  απαιτεί  μεγαλύτερο 
αριθμό  κριτηρίων  για  να  καθορίσει  την  ανάπτυξη,  κάτι  που  βοηθάει  τους 
επενδυτές που το ασπάζονται να προσαρμόσουν το στυλ με το οποίο επιλέγουν 
μετοχές  στο  προσωπικό  τους  γούστο.  Αφού δεν  υπάρχει  σίγουρος  τρόπος  να 
εκτιμηθεί  η  ανάπτυξη,  οι  επενδυτές  πρέπει  να  βασιστούν  στην  δική  τους 
αντίληψη της απόδοσης της επιχείρησης και  των συνθηκών μέσα στις  οποίες 
αυτή λειτουργεί. 

Σε  ό,τι  αφορά  τώρα  στη  σύγκριση  της  παρούσας  στρατηγικής  με  τη 
στρατηγική υψηλής πραγματικής αξίας, η πρώτη στρατηγική αναζητάει εταιρείες 
με  λίγο  υψηλότερα  P/E,  όμως  δεν  φτάνει  στα  επίπεδα  που  επιθυμεί  η 
στρατηγική  υψηλού  ρυθμού  αύξησης  κερδών,  γιατί  θεωρεί  τέτοιου  είδους 
επενδύσεις πολύ επικίνδυνες. Επίσης, οι επενδυτές αυτού του είδους συμφωνούν 
με αυτούς της υψηλής πραγματικής αξίας στην επιλογή επιχειρήσεων με χαμηλό 
δείκτη  τιμής  προς  λογιστική  αξία  (Price to book Value –  P/BV ratio),  και 
μάλιστα  P/BV πολύ  χαμηλότερο  από  το  μέσο  όρο  του  κλάδου.  Γενικά,  ο 
επενδυτής ρυθμού αύξησης κερδών και  τιμής μπορεί  να χρησιμοποιήσει  και 
αλλά  τέτοια  παρόμοια  ή  διαφορετικά  κριτήρια  όμως  πάντα  ενδιαφέρεται  για 
τρέχουσες αποτιμήσεις. 

Ο  συνδυασμός  όμως  των  στρατηγικών  υψηλής  πραγματικής  αξίας  και 
υψηλού ρυθμού αύξησης κερδών δεν είναι και τόσο εύκολος στην πράξη. Αν ο 
επενδυτής δεν γνωρίζει πολύ καλά και τις δύο μεθόδους, το πιθανότερο είναι να 
βρεθεί  να  κατέχει  μέτριες  μετοχές.  Πάντως,  μερικοί  από  τους  καλύτερους 
επενδυτές, όπως ο Peter Lynch, πιστεύουν ότι τα κέρδη από αυτή τη στρατηγική 
αξίζουν το κόπο και τον χρόνο που χρειάζεται κανείς για να μάθει τις τεχνικές 
της. 

ΣΧΗΜΑ 2: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΡΥΘΜΟΥ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ

Πηγή: www.investopedia.com/university/stockpicking/stockpicking5.asp
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3 . 3 . 5 .  Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή  Β ά σ ε ι  Μ ε ρ ί σ μ α τ ο ς

Η στρατηγική βάσει μερίσματος (income investing) είναι η πιο ξεκάθαρη 
και η πιο συντηρητική από όλες τις επενδυτικές στρατηγικές. Οι επενδυτές που 
την  ασπάζονται  έχουν σαν μοναδικό  κίνητρο το  εισόδημα και  έτσι  αναζητούν 
εταιρείες που διανέμουν υψηλά σταθερά μερίσματα. Οι επιχειρήσεις τις οποίες 
προτιμούν οι επενδυτές βάσει μερίσματος είναι μεγάλες και καταξιωμένες. Οι 
εταιρείες  αυτές  συνήθως  βρίσκονται  σε  κλάδους  χωρίς  πολλές  προοπτικές 
ανάπτυξης  και  έτσι  αντί  να  επανεπενδύουν  τα  κέρδη  τους,  προτιμούν  να 
διανέμουν μέρισμα, ώστε να αντιλαμβάνονται οι  μέτοχοι τους ότι εισπράττουν 
κάποια απόδοση. 

Η  στρατηγική  βάσει  μερίσματος  δεν  έχει  να  κάνει  με  επένδυση  στις 
επιχειρήσεις που προσφέρουν το υψηλότερο μέρισμα σε χρηματικού όρους. Αυτό 
που ενδιαφέρει τη στρατηγική αυτή είναι η απόδοση των μερισμάτων (dividend 
yield) η οποία προκύπτει από τη διαίρεση του ετήσιου μερίσματος ανά μετοχή 
δια την τιμή της μετοχής. Αυτό δείχνει την πραγματική απόδοση του μερίσματος 
στον κάτοχο της μετοχής.   

Ένας  επιπλέον  παράγοντας  που  πρέπει  να  λαμβάνεται  υπόψη είναι  η 
μερισματική  πολιτική  των  εταιρειών.  Οι  επενδυτές  που  βασίζονται  στη 
στρατηγική  βάσει  μερίσματος  πρέπει  να  εξετάσουν  αν  μια  επιχείρηση  με 
προοπτικές μετοχής μερίσματος μπορεί να συνεχίσει να διανέμει τα μερίσματα 
της. Αν, για παράδειγμα, έχει πρόσφατα αυξήσει τα μερίσματα της, θα πρέπει να 
αναλυθεί  η  απόφαση αυτή.  Μια πολύ μεγάλη αύξηση σε ένα μικρό χρονικό 
διάστημα  ίσως  αποδειχτεί  υπεραισιόδοξη,  με  αποτέλεσμα  να  μη  μπορεί  να 
διατηρηθεί σε αυτό το επίπεδο μερισμάτων και στη συνέχεια. Όσο περισσότερο 
χρονικό διάστημα μια εταιρεία διανέμει καλό μέρισμα, τόσο πιθανότερο είναι να 
συνεχίσει να κάνει το ίδιο και στο μέλλον. 

Πρέπει  να  διευκρινιστεί  ότι  τα  υψηλά μερίσματα  δε  συνεπάγονται  και 
χαμηλότερο κίνδυνο. Ο κίνδυνος που σχετίζεται με κάθε μετοχή υπάρχει και για 
αυτές  με  υψηλή  μερισματική  απόδοση,  αν  και  αυτός  ο  κίνδυνος  μπορεί  να 
ελαχιστοποιηθεί με επιλογή αξιόπιστων επιχειρήσεων. Επίσης, σε ότι αφορά στη 
φορολογία,  στις  περισσότερες  χώρες,  τα  μερίσματα  που  εισπράττονται 
φορολογούνται  με  τον  ίδιο  τρόπο  όπως  και  οι  μισθοί.  Άρα,  τα  μερίσματα 
φορολογούνται με υψηλότερο συντελεστή από τα κεφαλαιακά κέρδη, κάτι που 
μειώνει τη συνολική απόδοση της στρατηγικής αυτής. 

Πρέπει  να σημειωθεί  ότι  οι  επενδυτές αυτού του είδους δεν πρέπει  να 
βασίζονται αποκλειστικά στα μερίσματα. Τα υψηλά μερίσματα δεν εξασφαλίζουν 
μια καλή εταιρεία. Επειδή τα μερίσματα προκύπτουν από τα καθαρά κέρδη, όσο 
περισσότερα είναι τα μερίσματα τόσο λιγότερα είναι τα παρακρατηθέντα κέρδη 
για  την  επιχείρηση.  Τα  προβλήματα  ξεκινούν  όταν  τα  χρήματα  που  θα 
μπορούσαν να επενδυθούν μέσα στην επιχείρηση δίνονται σαν υψηλό μέρισμα. 

34



Η στρατηγική βάσει μερίσματος είναι κάτι παραπάνω από μια αναζήτηση 
για  εταιρείες  με  την  υψηλότερη  μερισματική  απόδοση.  Επειδή  οι  αποδόσεις 
αυτές  έχουν  σημασία  μόνο  όταν  μπορούν  να  διατηρηθούν,  οι  επενδυτές  θα 
πρέπει να αναλύουν προσεκτικά τις επιχειρήσεις και να αγοράζουν μόνο αυτές 
που έχουν καλά θεμελιώδη μεγέθη. Όπως και  οι  υπόλοιπες στρατηγικές που 
αναλύθηκαν,  έτσι  και  η  στρατηγική βάσει  μερίσματος  δεν  έχει  έναν  σίγουρο 
προκαθορισμένο τρόπο για να επιλέξει κάποιος μετοχές. Για να καθορίσει την 
σταθερότητα των μερισμάτων μέσω ανάλυσης θεμελιωδών μεγεθών, ο επενδυτής 
πρέπει  να  χρησιμοποιήσει  τις  δικές  του  δυνατότητες  ερμηνείας  και  την 
προσωπική  του  κρίση.  Στην  πρακτική  εφαρμογή  της  στρατηγικής  αυτής,  οι 
επενδύτες θα πρέπει να αναλύουν προσεκτικά τις επιχειρήσεις και να αγοράζουν 
μόνο αυτές που έχουν καλά θεμελιώδη μεγέθη. Και εδώ, όπως και στις άλλες 
στρατηγικές, δεν υπάρχει έτοιμη «συνταγή».    

3 . 3 . 6 .  Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή  Θ ε μ ε λ ι ω δ ώ ν  Κ α ι  Π ο ι ο τ ι κ ώ ν 
Μ ε γ ε θ ώ ν .

Η στρατηγική θεμελιωδών και ποιοτικών μεγεθών (C.A.N.S.L.I.M.)  είναι 
μια  επενδυτική  στρατηγική  που  διαφέρει  από  τις  παραπάνω  στο  ότι  δίνει 
σημασία τόσο σε χειροπιαστά μεγέθη, όπως τα κέρδη, όσο και σε μη χειροπιαστά 
όπως οι δυνάμεις και οι ιδέες μιας επιχείρησης. Η λέξη C.A.N.S.L.I.M. αποτελεί 
ακρώνυμο των παραγόντων τους οποίους θεωρεί σημαντικούς για την επιλογή 
μετοχών και οι οποίοι είναι οι παρακάτω:

C  =    Current     Earnings   (Τρέχοντα  Κέρδη  ):  Τα  κέρδη  του  τελευταίου 
τριμήνου θα πρέπει να έχουν αυξηθεί σε σχέση με το αντίστοιχό τρίμηνο του 
προηγούμενου  έτους.  Βασικό  είναι  οι  επενδυτές  να  ξέρουν  να  αναγνωρίζουν 
κέρδη  χαμηλής  ποιότητας,  δηλαδή  μεγέθη  που  δεν  αντικατοπτρίζουν  την 
πραγματική εικόνα της επιχείρησης, και αυτό γιατί πολλές φορές οι επιχειρήσεις 
αλλοιώνουν τα μεγέθη αυτά για να δείχνουν καλύτερη εικόνα στους επενδυτές. 

Α=    Annual     Earnings   (Ετήσια  Κέρδη)  :  Η  στρατηγική  αυτή  απαιτεί  η 
επιχείρηση  να  έχει  δείξει  ικανοποιητική  αύξηση  κερδών  τα  τελευταία  πέντε 
χρόνια.  Όπως  και  στη  στρατηγική  υψηλής  πραγματικής  αξίας  έτσι  και  εδώ 
υπάρχει η αντίληψη ότι κάποιος αγοράζει μια μετοχή για να γίνει ιδιοκτήτης της. 
Έτσι, μια ικανοποιητική αύξηση κερδών φτάνει το 20 με 25%.

N  =    New   (Νέα):   Στην επιχείρηση η  οποία  μελετάται  θα πρέπει  να  έχει 
πρόσφατα  γίνει  μια  αλλαγή,  όπως  μια  αλλαγή  στην  διοικητική  ομάδα,  η 
κυκλοφορία ενός νέου προϊόντος, η είσοδος σε μια νέα αγορά ή μια νέα ανώτατη 
τιμή στο χρηματιστήριο.     

S   =    Supply     and     Demand   (Προσφορά  και  ζήτηση):   Ο  νόμος  της 
προσφοράς  και  της  ζήτησης  σε  σχέση  με  τη  στρατηγική  θεμελιωδών  και 
ποιοτικών μεγεθών θεωρεί ότι,  αν όλοι οι  υπόλοιποι  παράγοντες παραμείνουν 
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σταθεροί,  είναι  ευκολότερο για  μια μικρότερη εταιρεία,  με μικρότερο αριθμό 
μετοχών σε κυκλοφορία, να παράγει πολύ υψηλά κέρδη. Αυτό βασίζεται στην 
ιδέα ότι μια εταιρεία μεγάλης κεφαλαιοποίησης χρειάζεται μεγαλύτερη ζήτηση 
από μια μικρής κεφαλαιοποίησης για να αποφέρει τα ίδια κέρδη. 

L   =    Leader     or     Laggard   (Ηγέτης ή Ουραγός)  :  Σε κάθε κλάδο υπάρχουν 
αυτοί που ηγούνται, προσφέροντας υψηλά κέρδη στους μετόχους τους, και αυτοί 
που υπολείπονται  και  οι  οποίοι  προσφέρουν μέτρια κέρδη.  Το θέμα είναι  να 
ξεχωρίσει  κανείς  τους  διεκδικητές  από  τους  υποκριτές.  Ο  δείκτης  σχετικής 
δύναμης της τιμής (relative price strength) μπορεί να κυμανθεί από 1 ως 99, με 
το  75 να υποδηλώνει  μια επιχείρηση η οποία σε  μια συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο είχε καλύτερη απόδοση από το 75% των άλλων εταιρειών του κλάδου. Το 
C.A.N.S.L.I.M. απαιτεί μια επιχείρηση να έχει δείκτη με τιμή τουλάχιστον 70, αν 
και μια εταιρεία με 80 ως 90 θεωρείται ιδανική για επένδυση. 

I  =    Institutional     Sponsorship   (Υποστήριξη από θεσμικούς επενδυτές)  : Το 
κριτήριο αυτό βασίζεται την ιδέα ότι αν μια επιχείρηση δεν έχει υποστήριξη από 
θεσμικούς επενδυτές, τότε οι επενδυτές αυτοί θεώρησαν ότι η επιχείρηση αυτή 
δεν  αξίζει  ούτε  λίγα  από  τα  μεγάλα  ποσά  που  έχουν  στην  διάθεση  τους  να 
διαχειριστούν. Η παρούσα στρατηγική υποστηρίζει ότι  μια μετοχή στην οποία 
αξίζει να επενδύσει κανείς πρέπει να έχει ως μετόχους της περίπου τρεις με δέκα 
θεσμικούς επενδυτές.  Παρόλα αυτά οι επενδυτές θα πρέπει να προσέχουν τις 
εταιρείες  των  οποίων  οι  περισσότερες  μετοχές  κατέχονται  από  θεσμικούς 
επενδυτές. Σε αυτή την περίπτωση, συνήθως είναι πολύ δύσκολο να προσπαθήσει 
κάποιος μεμονωμένος να εισέλθει στην ιδιοκτησία της επιχείρησης. Επίσης, σε 
τέτοιες  περιπτώσεις,  οποιαδήποτε  κακά  νέα  μπορεί  να  οδηγήσουν  σε  ένα 
αλυσιδωτό ξεπούλημα. 

M   =    Market     Direction   (Κατεύθυνση  της  αγοράς)  :  Σύμφωνα  με  τη 
στρατηγική θεμελιωδών και ποιοτικών μεγεθών, όταν κάποιος επιλέγει μετοχές 
πρέπει να γνωρίζει  και σε τι  είδους αγορά μπαίνει,  δηλαδή αν πρόκειται  για 
καθοδική (bear) ή ανοδική (bull) αγορά. Αυτό πρέπει να συμβαίνει γιατί αν οι 
επενδυτές  δεν  καταλάβουν  την  κατεύθυνση  της  αγοράς,  ίσως  βρεθούν  να 
επενδύουν αντίθετα με τις τάσεις, με αποτέλεσμα να έχουν είτε μειωμένα κέρδη ή 
ακόμα και ζημίες. Έτσι, οι επενδυτές πρέπει να παρακολουθούν καθημερινά τις 
κινήσεις και το μέγεθος των συναλλαγών της αγοράς ώστε να γνωρίζουν ανά πάσα 
στιγμή  την  κατεύθυνση  της  αγοράς.  Μάλιστα,  το  συγκεκριμένο  κομμάτι  του 
C.A.N.S.L.I.M. ορισμένες φορές απαιτεί και λίγο τεχνική ανάλυση η οποία, όπως 
θα αναλυθεί και παρακάτω βοηθάει τους επενδυτές στον καθορισμό τάσεων εντός 
της αγοράς. 

Η στρατηγική θεμελιωδών και ποιοτικών μεγεθών είναι πολύ καλή γιατί 
θέτει  συγκεκριμένα  κριτήρια  που  πρέπει  να  τηρηθούν  για  να  επιλεγεί  μια 
μετοχή,  ελαχιστοποιώντας  την  υποκειμενικότητα.  Το  καλύτερο  είναι  ότι 
συμπεριλαμβάνει  τακτικές  από  όλες  σχεδόν  τις  επενδυτικές  στρατηγικές.  Θα 
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μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι αποτελεί το συνδυασμό των στρατηγικών υψηλής 
πραγματικής αξίας, υψηλού ρυθμού αύξησης κερδών, θεμελιώδους και τεχνικής 
ανάλυσης. 

3 . 3 . 7 .  Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή  Τ ε χ ν ι κ ή ς  Α ν ά λ υ σ η ς

Η τεχνική ανάλυση είναι το ακριβώς αντίθετο της θεμελιώδους ανάλυσης, 
που αποτελεί τη βάση για όλες τις στρατηγικές που παρουσιάστηκαν παραπάνω. 
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει η Τεχνική Ανάλυση είναι η μελέτη της πορείας της 
αγοράς με τη χρήση διαγραμμάτων με προφανή στόχο την πρόβλεψη των τιμών. 
Επομένως, με την τεχνική ανάλυση μπορεί να προσδιοριστεί ο χρόνος αγοράς ή 
πώλησης  των  μετοχών,  μιας  και  ο  χρόνος  αυτός  παίζει  σημαντικό  ρόλο  στις 
αποδόσεις των μετοχών, ειδικά αν πρόκειται για σχετικά μικρό χρονικό ορίζοντα. 

Σε αντίθεση με τους επενδυτές που ακολουθούν στρατηγικές βασισμένες 
στα  θεμελιώδη  μεγέθη,  οι  τεχνικοί  αναλυτές  δεν  ενδιαφέρονται  ούτε  για  την 
πραγματική αξία μιας επιχείρησης ούτε για άλλους παράγοντες όπως η διοίκηση 
ή ο ανταγωνισμός.  Αντίθετα,  ασχολούνται  με τις  τάσεις  που προκύπτουν από 
κινήσεις  της  αγοράς  στο  παρελθόν,  με  δείκτες  και  διαγράμματα,  και  συχνά 
βγάζουν πολλά χρήματα μέσα από αγοραπωλησίες μετοχών για τις οποίες δεν 
ξέρουμε τίποτα. 

Όπως είναι κατανοητό από τα παραπάνω, η τεχνική ανάλυση δεν είναι 
μακροχρόνια στρατηγική σε καμία περίπτωση. Οι επενδυτές που ασπάζονται τη 
στρατηγική αυτή είναι πολύ δραστήριοι στις συναλλαγές τους και διατηρούν τις 
μετοχές  στην  κατοχή  τους  για  μικρό  χρονικό  διάστημα  προσπαθώντας  να 
εκμεταλλευθούν μεταβολές στην τιμή. Σε αντίθετη περίπτωση με τους επενδυτές 
υψηλής  πραγματικής  αξίας  οι  οποίοι  πρέπει  να  έχουν  μεγάλη  υπομονή 
περιμένοντας την αγορά να διορθώσει την υποτίμηση μιας μετοχής, οι χρήστες 
της τεχνικής ανάλυσης κατέχουν πως είναι ευέλικτοι στις συναλλαγές και πώς να 
μπαίνουν και να βγαίνουν από αγορές με ταχύτητα. 

Η τεχνική ανάλυση δεν μοιάζει με καμία άλλη επενδυτική στρατηγική. 
Έχει τη δική της υποδομή και βασίζεται σε εντελώς διαφορετικά κριτήρια από ότι 
οι  στρατηγικές που περιέχουν θεμελιώδη ανάλυση. Απαιτεί  μεγάλη πειθαρχία 
και κατανόηση από κάποιον που θέλει να μάθει να τη χρησιμοποιεί σωστά.   

3 . 4 .  B E N J A M I N  G R A H A M :  Τ α  Δ έ κ α  Κ ρ ι τ ή ρ ι α  Γ ι α  Τ η ν 
Ε π ι λ ο γ ή  Μ ε τ ο χ ώ ν

Στο  σημείο  αυτό,  έχοντας  ήδη  παρουσιάσει  τις  διάφορες  στρατηγικές 
επιλογής αξιόγραφων, θα αναφερθούμε στη στρατηγική της υψηλής πραγματικής 
αξίας  από μια πιο πρακτική οπτική γωνία.  Ένας από τους υποστηρικτές της 
θεμελιώδους ανάλυσης και πατέρας της στρατηγικής της υψηλής πραγματικής 
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αξίας  (Value Investing)  ήταν ο  Benjamin Graham (1894 -1976).  Ο  Graham 
επηρέασε καταλυτικά επιτυχημένους επενδυτές όπως τον  Warren Buffett,  τον 
Jean-Marie Eveilland, τον  William J.  Ruane, τον  Irving Kahn, τον  Walter J. 
Schloss,  τον  Mario Gabelli,  τον  John Neff,  τον  Michael Price και τον  John 
Bogle.  

Ο Graham ανέπτυξε τις ακόλουθες αρχές:

- Η μετοχή δεν είναι μόνο ένα σύμβολο, είναι ένα δικαίωμα κυριότητας σε 
μια πραγματική επιχείρηση και έχει μια αξία που εξαρτάται από την τιμή 
του μεριδίου της. 

- Η  αγορά  είναι  ένα  εκκρεμές  που  για  πάντα  αιωρείται  μεταξύ  της 
ανυπόστατης αισιοδοξίας (που κάνει τις μετοχές πολύ ακριβές) και της 
αδικαιολόγητης  απαισιοδοξίας  (που κάνει  τις  μετοχές  πολύ φθηνές)  ο 
έξυπνος  επενδυτής  είναι  ρεαλιστής,  πουλάει  στους  αισιόδοξους  και 
αγοράζει από τους απαισιόδοξους. 

- Η μελλοντική αξία κάθε επένδυσης είναι συνάρτηση της παρούσας τιμής 
της. Όσο υψηλότερη τιμή πληρώνεις τόσο χαμηλότερη απόδοση θα έχεις. 

- Ο μόνος κίνδυνος που κανένας επενδυτής δε μπορεί ποτέ να εξαλείψει 
είναι ο κίνδυνος να κάνει λάθος. Μόνο επιμένοντας πάνω σε αυτό που ο 
Graham ονόμασε “margin of safety” – δηλαδή ποτέ να μην πληρώνεις 
παραπάνω  του  κανονικού  ανεξάρτητα  από  το  πόσο  ελκυστική  μια 
επένδυση φαίνεται –μπορείς να ελαχιστοποιήσεις τις πιθανότητες λάθους. 

- Το μυστικό για  την  οικονομική σου επιτυχία βρίσκεται  μέσα σου.  Αν 
γίνεις ένας κριτικός στοχαστής ο οποίος δεν πιστεύει κάθε γεγονός της 
Wall Street,  και  επενδύσεις  με  υπομονή  και  πίστη,  μπορείς  να 
εκμεταλλευτείς ακόμα και τις χειρότερες πτωτικές αγορές. Τελικά, το πώς 
συμπεριφέρονται οι επενδύσεις σου είναι λιγότερο σημαντικό από το πώς 
εσύ συμπεριφέρεσαι.

Ο Ben Graham ήταν γνωστός για τη σχολαστική οικονομική ανάλυση των 
εταιρειών. Η φήμη του ως ο πατέρας των επενδυτικών επιλογών χρονολογείται 
από το 1928. 

Ο  Graham έκανε  ένα  συνδυασμό  συνθηκών  που  θα  μπορούσε  να 
χρησιμοποιηθεί από κάθε επενδυτή προκειμένου να βρει ελκυστικές μετοχές.

Το 1970 περιέγραψε ένα σύνολο δέκα κριτηρίων για τα οποία δήλωσε ότι 
φαίνεται να αποτελούν ένα πρακτικό τρόπο για να πάρεις καλά αποτελέσματα 
από την επένδυση σε κοινές μετοχές με ελάχιστη δουλεία. 

Τα  δέκα  κριτήρια  τα  οποία  αναπτύχθηκαν  από  τον  Graham για  την 
επιλογή μετοχών είναι:

1. η απόδοση των κερδών προς την τιμή  E/P να είναι τουλάχιστον δυο 
φορές μεγαλύτερη από την απόδοση ενός δεκαετούς ομολόγου. 
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2. το ποσοστό του λόγου τιμής προς τα κέρδη P/E να είναι μικρότερο από 
το 40% του υψηλότερου ποσοστού του λόγου τιμή προς κέρδη P/E που 
είχε η μετοχή τα τελευταία 5 χρόνια.

3. μια  μερισματική  απόδοση  μεγαλύτερη  τουλάχιστον  από  τα  2/3  της 
λογιστικής αξίας του πάγιου ενεργητικού δια τον αριθμό των μετοχών.

4. η αξία της μετοχής να είναι μικρότερη από τα 2/3 της λογιστικής αξίας 
του πάγιου ενεργητικού δια τον αριθμό των μετοχών. 

5. η  τιμή  της  μετοχής  να  είναι  μικρότερη  από  τα  2/3  της  αξίας  του 
καθαρού κυκλοφορούντος ενεργητικού.

6. το συνολικό χρέος να είναι μικρότερο από την καθαρή θέση.

7. το κυκλοφορούν ενεργητικό προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις να 
είναι μεγαλύτερο από το 2.  

8. το  συνολικό  χρέος  να  είναι  μικρότερο  από  δύο  φορές  το  καθαρό 
κυκλοφορούν ενεργητικό.

9. τα κέρδη ανάπτυξης των προηγούμενων 10 χρόνων να είναι τουλάχιστον 
7% σε ετήσια βάση.

10.σταθερότητα στην ανάπτυξη των κερδών στα οποία να μην υπάρχουν 
περισσότερες από δυο πτώσεις των 5% ή παραπάνω στα προηγούμενα 
10 χρόνια.

Τα πρώτα πέντε κριτήρια προσδιορίζουν ανταμοιβή και τα πέντε τελευταία 
κίνδυνο. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  4 ο

4 . 1 .  Σ Χ Ε Σ Η  Μ Ε Γ Ε Θ Ο Υ Σ  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ  Κ Α Ι  Α Π Ο Δ Ο Σ Η Σ

Το  μέγεθος  μιας  επιχείρησης  αντιπροσωπεύει  ένα  από  τα  πιο 
ενδιαφέροντα  ζητήματα,  το  οποίο  θα  μπορούσε  να  αναλυθεί,  με  σκοπό  να 
κατανοηθεί το σύνθετο πλαίσιο των σχέσεων, ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τις 
χρηματαγορές. 

Το «size effect»  ορίζεται  ως μια από τις  σημαντικότερες  ανωμαλίες  της 
αγοράς  που  τεκμηριώνει  την  επίδραση  του  μεγέθους  της  επιχείρησης  στις 
αναμενόμενες αποδόσεις των μετοχών της. Ουσιαστικά ορίζεται ως η ανωμαλία 
υψηλών  αποδόσεων  σε  μετοχές  μικρών  εταιρειών  με  υψηλό,  σχετικά  με  τις 
αποδόσεις τους, ποσό κινδύνου. Αποδεικνύεται από εμπειρικές μελέτες ότι αν 
και  οι  μικρές  επιχειρήσεις  έχουν  υψηλότερα  βήτα,  η  διαφορά  σε  επίπεδο 
κινδύνου με τις μεγάλες επιχειρήσεις δεν είναι αρκετά μεγάλη για να εξηγήσει τη 
μεγάλη διαφορά στις αποδόσεις των μετοχών τους.  

Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε στις  κυριότερες μελέτες του έχουν 
γίνει για να διαπιστωθεί η ισχύ του «size effect» δηλαδή θα αναφερθούμε στις 
έρευνες που έχουν γίνει παγκοσμίως προκειμένου να διαπιστωθεί κατά ποσό το 
μέγεθος μιας εταιρείας σχετίζεται με την απόδοση που παρουσιάζει η μετοχή της 
εταιρείας στο χρηματιστήριο.

4 . 1 . 1 . Μ ε λ έ τ ε ς  Π ο υ  Α φ ο ρ ο ύ ν  Ε τ α ι ρ ε ί ε ς  Π ο υ 
Δ ρ α σ τ η ρ ι ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  Σ τ ο  Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό  

Οι πρώτες εμπειρικές έρευνες που έγιναν πάνω στο θέμα αυτό, είναι των 
Banz (1981)8 και Reinganum (1980). 

Banz Roll W. (1981)

Ο  Banz (1981) ήταν ο πρώτος που ανέφερε το «size effect». Η ανάλυση 
που ακολούθησε ήταν παρόμοια με την μεθοδολογία των  Fama και  MacBeth 
(1973)9 με βάση τη διαστρωματική παλινδρόμηση. 

Τα δεδομένα του Banz ήταν μηνιαία στοιχεία από όλες τις εισηγμένες στο 
NYSE εταιρείες  για  την  περίοδο  1926-1975  με  στόχο  την  εξέταση  του 
φαινομένου αυτού. Τα δεδομένα για τις μηνιαίες τιμές και αποδόσεις καθώς και 
για τον αριθμό των μετοχών στο τέλος κάθε μήνα βρέθηκαν από το CRSP (Center 
for Research in Security Prices). 

8 Banz Roll W. (1981)  “The relationship between Return and Market Value of common stocks”, 
Journal of Financial Economics 9(p . 3-18)
9 Fama E. F. and MacBeth J.D. (1973) “Risk, Return and Equilibrium: Empirical Tests” Journal 
of political Economy, 81, (p. 607-636) 
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Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης υποδεικνύουν ότι το CAPM δεν είναι 
καλά ορισμένο. Κατά μέσο όρο οι μικρές επιχειρήσεις του χρηματιστηρίου της 
Νέας  Υόρκης  έχουν  σημαντικά  μεγαλύτερες  αποδόσεις  από  τις  μεγάλες 
επιχειρήσεις του  NYSE τα τελευταία 40 χρόνια. Τα αποτελέσματα έδειξαν μια 
σημαντική  αρνητική  σχέση  μεταξύ  των  αναμενόμενων  αποδόσεων  και  της 
αγοραίας  αξίας  των  μετοχών  εφόσον  είχε  αντισταθμιστεί  ο  κίνδυνος. 
Συγκεκριμένα, η στατιστική t για το αν ο συντελεστής που αφορά το «size effect» 
είναι ίσος με το μηδέν βρέθηκε ίση με -2,54 για την περίοδο 1936-75, και ίση 
με  -1,88  και  -1,91  για  τις  υποπεριόδους  1936-55  και  1956-75  αντίστοιχα. 
Επίσης, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το «size effect» δεν είναι γραμμικό ως προς 
το απόλυτο μέγεθος των εταιρειών (ούτε ως προς το λογάριθμο του μεγέθους) 
αλλά είναι πιο  έντονο για τις μικρότερες εταιρείες του δείγματος. Τη μέγιστη 
επιπλέον  απόδοση  μπορεί  να  την  έχει  ο  επενδυτής  κρατώντας  πολύ  μικρές 
εταιρείες για μεγάλο χρονικό διάστημα και μεγάλες εταιρείες για μικρό χρονικό 
διάστημα και είναι κατά μέσο όρο 19,8% σε ετήσια βάση. Το φαινόμενο δεν ήταν 
πολύ σταθερό σε όλη την χρονική περίοδο της έρευνας. Μια επιμέρους ανάλυση 
σε  δεκαετείς  υποπεριόδους  ανέδειξε  μεγάλες  διαφορές  στο  μέγεθος  του 
συντελεστή  του  παράγοντα  μεγέθους.  Ο  Banz τελικά  συμπέρανε  ότι  το  «size 
effect»  υπάρχει  ακόμα  και  όταν  γίνει  προσαρμογή  αναφορικά  με  τον 
συστηματικό κίνδυνο. Κατά συνέπεια το μέγεθος (MVE) αποτελεί μια μεταβλητή 
που  μπορεί  να  εξηγήσει  τις  μέσες  αναμενόμενες  αποδόσεις  και  συνεπώς  το 
Capital Asset Pricing Model CAPM είναι εσφαλμένο. Ο  Banz οδηγήθηκε στην 
εκτίμηση του ακόλουθου υποδείγματος:

Ε(Ri)=γ0 +γ1βi + γ2 lnMVEi + εi

Όπου: 

Ε(Ri)= Αναμενόμενη απόδοση μετοχής i

βi  =  Εκφράζει  το  ποσό  του  μη  διαφοροποιημένου  κινδύνου  (δεν  μπορεί  να 
εξαλειφθεί με τη διαφοροποίηση) της μετοχής I που κρατείται στα πλαίσια ενός 
χαρτοφυλακίου

lnMVEi: Ορίζεται ως ο φυσικός λογάριθμος της αγοραίας κεφαλαιοποίησης της 
μετοχής i

γ0, γ1, γ2: Αποτελούν τις παραμέτρους της παλινδρόμησης

εi: Εκφράζει τον διαταρακτικό όρο (όρο σφάλματος) της παλινδρόμησης 

Reinganum Marc R. (1980)

Ο  Reinganum προσπάθησε να ελέγξει αν το φαινόμενο του «size effect» 
συνδέεται με άλλες εμπειρικές ανωμαλίες στις αποδόσεις των μετοχών.  Συνέδεσε 
το «size effect» με το «E/P effect» . Το τελευταίο το είχε μελετήσει ο Basu (1979)10 

10 Basu Sanjoy (1979) “Investment Performance of Common Stocks in Relation to their Price 
Earnings Ratios: A test of efficiency Market Hypothesis”, Journal of Financial Economics 7, (p. 
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και βρήκε ότι οι μετοχές με υψηλό λόγο κέρδη ανά μετοχή προς τιμή μετοχής 
(E/P)  έχουν  υψηλότερες  μέσες  αποδόσεις  προσαρμοσμένες  στον  κίνδυνο από 
αυτές με χαμηλό αντίστοιχο λόγο. 

Ο  Reinganum (1980)11 στην  έρευνα  του  το  1980 μελέτησε  αν  κάποια 
χαρτοφυλάκια σχηματισμένα με βάση τις μεταβλητές size και earnings to price 
ratio (E/P) επιτυγχάνουν αποδόσεις διαφορετικές από αυτές που προβλέπει το 
Capital Asset Pricing Model (CAPM). Συγκέντρωσε δεδομένα για τα τριμηνιαία 
κέρδη 566 εταιρειών εισηγμένων στο NYSE ή στο AMEX ( American Exchange) 
για τα έτη 1976 και 1977. Αρχικά υπολογίστηκαν οι τριμηνιαίοι δείκτες E/P των 
εταιρειών  του  δείγματος  και  βάση  αυτών  οι  εταιρείες  χωρίστηκαν  σε 
χαρτοφυλάκια ως εξής: οι 20 μετοχές με την μικρότερη θετική τιμή του δείκτη 
E/P τοποθετήθηκαν  στο  χαρτοφυλάκιο  «low E/P»  και  οι  20  μετοχές  με  την 
μεγαλύτερη  τιμή  του  δείκτη  αυτού  στο  χαρτοφυλάκιο  «high E/P».  Κάθε 
χαρτοφυλάκιο  υποδιαιρείται  σε  δυο  υποχαρτοφυλάκια  (από  10  μετοχές  στο 
καθένα)  ίσα  σταθμισμένων  μετοχών,  από  τα  οποία  το  ένα  περιλαμβάνει  τις 
μετοχές  με  τα  μεγαλύτερα  b και  το  άλλο  με  τα  μικρότερα  b.  Τα  δύο 
υποχαρτοφυλάκια  αυτά  σταθμίστηκαν  με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  το  b του  όλου 
χαρτοφυλακίου στο οποίο περιλαμβάνονταν να είναι ίσο με ένα. Το αποτέλεσμα 
είναι τα χαρτοφυλάκια «low E/P» και  «high E/P» να έχουν τον ίδιο κίνδυνο b. 
Τα  αποτελέσματα  των  T-tests έδειξαν  ότι  οι  μετοχές  με  υψηλό  δείκτη  E/P 
επιτυγχάνουν  υψηλότερες  αποδόσεις  από  εκείνες  με  χαμηλό  E/P.  Το 
σημαντικότερο από όλα ήταν ότι  οι μη κανονικές αποδόσεις διατηρούνται για 
τουλάχιστον  έξι  μήνες.  Με  βάση  τα  παραπάνω,  ο  Reinganum κατέληξε  στο 
συμπέρασμα ότι το CAPM είναι λάθος. 

Στην συνέχεια ακολούθησε την ίδια ακριβώς διαδικασία χρησιμοποιώντας 
όμως ετήσιες και όχι μηνιαίες τιμές της μεταβλητής  E/P. Ο λόγος ήταν ότι η 
χρήση  ετήσιων  τιμών  μειώνει  την  εποχικότητα  των  τριμηνιαίων  τιμών. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για να περιληφθεί μια εταιρεία σ’ αυτό το νέο δείγμα 
ήταν το τέλος της οικονομικής χρήσης να είναι το Δεκέμβριο, και επιπλέον τα 
ετήσια  κέρδη και  η  τρέχουσα τιμή των  μετοχών  της  να  είναι  διαθέσιμα στις 
βάσεις δεδομένων Compustat και CRSP αντίστοιχα. Οι ημερήσιες αποδόσεις των 
μετοχών  με  τις  υψηλότερες  τιμές  της  μεταβλητής  E/P τοποθετήθηκαν  στο 
χαρτοφυλάκιο  10,  αυτές  με  τις  μικρότερες  στο  χαρτοφυλάκιο  1.  Τα 
αποτελέσματα ήταν παρόμοια: οι μέσες αποδόσεις των μετοχών με υψηλό  E/P 
είναι μεγαλύτερες από εκείνες των μετοχών με χαμηλό E/P, η διαφορά αυτή στις 
αποδόσεις  διατηρείται  για  τουλάχιστον  δύο  έτη  από  τον  σχηματισμό  των 
χαρτοφυλακίων. 

Κατά τον έλεγχο αυτό παρατηρήθηκε ότι οι μετοχές που περιλαμβάνονταν 
στο χαρτοφυλάκιο 10, το οποίο πέτυχε την μεγαλύτερη απόδοση, περιελάμβανε 

129-156) 
11 Reinganum Marc R. (1980) “Misspecification of Capital Asset Pricing: Empirical Anomalies 
Based on Earnings Yields and Market Values, Journal of Financial Economics 9 (p. 19-46)  
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κυρίως μετοχές του AMEX. Κατά κανόνα στο AMEX διαπραγματεύονται μετοχές 
μικρότερου μεγέθους σε σχέση με το NYSE. Το επόμενο θέμα που απασχόλησε 
τον ερευνητή ήταν κατά πόσο η επίδραση του μεγέθους είναι ανεξάρτητη από την 
επίδραση του δείκτη  E/P. Έτσι, κατασκεύασε χαρτοφυλάκια με βάση την ίδια 
ακριβώς  διαδικασία  με  πριν,  αυτή  τη  φορά  όμως  με  βάση  το  μέγεθος  της 
εταιρείας (market value). Τα αποτελέσματα έδειξαν θετική υπερβάλλουσα μέση 
απόδοση στα δύο χαρτοφυλάκια με τις μετοχές με το μικρότερο μέγεθος. Ακόμη, 
τα  αποτελέσματα  έδειξαν  ότι  η  επίδραση  της  μεταβλητής  του  μεγέθους  είναι 
μεγαλύτερη από την επίδραση της μεταβλητής του E/P.     

Keim  Donald B. (1983)

 O Keim (1983)12 εξέτασε την σταθερότητα της επίδρασης του μεγέθους των 
εταιρειών στις αποδόσεις των μετοχών τους από μήνα σε μήνα, για την περίοδο 
από το 1963-1979, για εταιρείες που περιλαμβάνονται στο NYSE και στο AMEX. 
Τα  αποτελέσματα  του  έδειξαν  ότι  υπάρχουν  υπεραποδόσεις  για  τις  μικρές 
επιχειρήσεις  διαφορετικές  κάθε  μήνα,  με  αυτές  του  Ιανουαρίου  να  είναι 
μεγαλύτερες και στατιστικά σημαντικές. 

Brown Philip, Kleidon Allan W. and Marsh Terry A. (1983)

Οι  Brown,  Kleidon και  Marsh (1983)13 εξέτασαν την συμπεριφορά του 
φαινομένου  των  εταιρειών  μικρής  κεφαλαιοποίησης  σε  σχέση  με  το  χρόνο. 
Σκοπός  του  άρθρου είναι  να  εξεταστεί  κατά  πόσο  το  μέγεθος  μιας  εταιρείας 
επηρεάζει τις αποδόσεις της μετοχής και σε ποιο βαθμό. Έδειξαν ότι ο φυσικός 
λογάριθμος του γινομένου του αριθμού των εισηγμένων μετοχών επί  την τιμή 
κλεισίματος (Μέγεθος εταιρείας) εκφράζει καλύτερα τη σχέση μεταξύ απόδοσης 
και μεγέθους των εταιρειών. Για την περίοδο 1967-1975 βρέθηκε θετικό αλλά μη 
σημαντικό «size effect» δηλαδή οι μικρές επιχειρήσεις είχαν αρνητική επιπλέον 
απόδοση και οι μεγάλες θετική επιπλέον απόδοση. Επιπλέον, οι συγγραφείς του 
άρθρου προσπάθησαν να βρουν τις οικονομικές αιτίες πίσω από το φαινόμενο. 
Αν οι μετοχές μικρών επιχειρήσεων αναμενόταν να κερδίσουν θετικές επιπλέον 
αποδόσεις λόγω διαφορετικών κοστών προμήθειας για τη συναλλαγή αυτών των 
μετοχών  ή  επειδή  οι  μικρές  επιχειρήσεις  τείνουν  να  παρέχουν  λιγότερη 
διαφοροποίηση από τις μεγάλες τότε το premium των αναμενόμενων αποδόσεων 
θα έπρεπε να είναι θετικό κάθε περίοδο.    

Το  πιο  σημαντικό  συμπέρασμα  τους  είναι  ότι  η  ένταση  αλλά  και  το 
πρόσημο του «size effect»  δεν είναι σταθερά εντός της περιόδου του δείγματος 
1967-1979 και δεν κατέληξαν σε κανένα συμπέρασμα που να ικανοποιεί τα δικά 
τους  αποτελέσματα  και  του  Keim.  Οι  Brown,  Kleidon  και  Marsh  (1983) 

12 Keim  Donald B. (1983) “Size-Related Anomalies and stock return seasonality”, Journal of 
Financial Economics 12 (p.13-32)
13 Brown Philip, Kleidon Allan W. and Marsh Terry A. (1983), “New Evidence on the Nature of 
Size-Related Anomalies in stock Prices”, Journal of Financial Economics, 12. (p. 33-56) 
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αναφέρονται  στην  ύπαρξη  θετικού  «size  effect»  (οι  μεγαλύτερες  εταιρείες 
παρουσιάζουν υψηλότερες αποδόσεις) για την περίοδο 1969-1973.

Stoll Hans R. and Whaley Robert E. (1983)

Οι  Stoll και  Whaley (1983)14 εξέτασαν  την  έκταση  του  κόστους 
συναλλαγών  για  τις  μετοχές  εταιρειών  που  ανήκουν  σε  διαφορετικές  τάξεις 
μεγέθους. Παρατήρησαν ότι οι μετοχές των μικρών εταιρειών έτειναν να έχουν 
χαμηλότερες τιμές και μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στην ζήτηση και προσφορά 
(bid –  ask spreads)  και  επομένως  τα  κόστη  συναλλαγών  ήταν  σχετικά 
μεγαλύτερα για  τις  μετοχές  αυτές.  Ομοίως  και  ο  Schults (1983)  εξέτασε  την 
υπόθεση ότι τα κόστη συναλλαγών μπορούν να εξηγήσουν το «small firm effect» ή 
«size effect»  αλλά  κατέληξε  στο  συμπέρασμα  ότι  τα  κόστη  συναλλαγών  δεν 
μπορούν να εξηγήσουν το φαινόμενο αυτό. 

Basu S. (1983)

Ο  Basu (1983)15 επανεξέτασε τα αποτελέσματα του  Reinganum (1980) 
χρησιμοποιώντας  διαφορετική  προσέγγιση,  με  διαφορετική  χρονική  περίοδο 
δεδομένων (1963-1980) και μια διαφορετική διαδικασία για την δημιουργία των 
χαρτοφυλακίων μετοχών που κατηγοριοποιούνται με βάση το μέγεθος και τον 
λόγο κέρδη προς τιμή (E/P) συγχρόνως. Η έρευνα του κατάληξε στο ότι και οι 
δύο εμπειρικές ανωμαλίες «E/P effect» και «size effect» πιθανότατα αποτελούν 
ενδείξεις ότι  το υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιουχικών στοιχείων  CAPM είναι 
προβληματικό και όχι ότι η αγορά είναι μη αποτελεσματική. 

Roll Richard (1982), Blume Marshall E. and Stambaugh Robert F. (1983)

Ο  Roll (1982)16 και  οι  Blume και  Stambaugh (1983)17  εξέτασαν  την 
επίδραση διαφορετικών στρατηγικών  στην διαχείριση των χαρτοφυλακίων που 
δημιουργούνται  για  τον  υπολογισμό  των  επιπλέον  αποδόσεων  των  εταιρειών 
μικρής  κεφαλαιοποίησης.  Συμπέραναν  ότι  αφού  το  μέγεθος  του  «size effect» 
εξαρτάται  από  την  επιλογή  στρατηγικής,  άρα  η  εμπειρική  σημασία  του 
φαινομένου είναι αμφισβητούμενη. 

Schwert (1983)

14 Stoll Hans R. and Whaley Robert E. (1983), “Transaction costs and the small firm effect”, 
Journal of Financial Economics, 12, (p. 57-79) 
15 Basu S. (1983) “The relationship between Earnings Yields, Market value and Return for NYSE 
Common Stocks: Further Evidence” Journal of Financial Economics, 12, (p. 129-157)
16 Roll Richard (1982) “On computing Mean Returns and the small firm premium”, Journal of 
Financial Economics 12 (p. 371-386)  
17 Blume  Marshall  E.  and  Stambaugh  Robert  F.  (1983)  “Biases  in  computed  returns:  An 
application on the Size Effect”, Journal of Financial Economics, 12 (p. 387-404)  
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Ο  Schwert (1983)18 πίστεψε ότι  μια έρευνα για  την εξήγηση του «size 
effect» θα ήταν ανεπιτυχής, τη στιγμή που πολλοί από τους συγγραφείς άρθρων 
για το φαινόμενο αυτό συμφωνούν ότι είναι περισσότερο ένδειξης λανθασμένης 
ειδίκευσης του  CAPM παρά ένδειξη για μη ύπαρξη αποτελεσματικών αγορών. 
Από την άλλη πλευρά κανείς από τους ερευνητές δεν προσπαθεί να τροποποιήσει 
το  CAPM λαμβάνοντας  υπόψη  τη  φορολογία,  τα  συναλλακτικά  κόστη,  τις 
γενικότερες  προτιμήσεις  των  επενδυτών  κ.α.,  έτσι  ώστε  να  επιτύχουν  να 
ανακαλύψουν εκείνο τον  συντελεστή για τον οποίο το  «μέγεθος»  αποτελεί  μια 
προσδιοριστική μεταβλητή για την αναμενόμενη απόδοση. 

Έτσι,  η κατανόηση σχετικά με τις οικονομικές ή στατιστικές αιτίες των 
φανερά υψηλών μέσων αποδόσεων των μετοχών των μικρών επιχειρήσεων είναι 
ατελής. Φαίνεται απίθανο ότι το «size effect» θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για 
την μέτρηση του κόστους ευκαιρίας του κεφαλαίου που δέχεται κίνδυνο, με τον 
ίδιο  τρόπο  που  χρησιμοποιείται  το  CAPM γιατί  είναι  δύσκολο  να  καταλάβει 
κανείς  γιατί  το  κόστος  ευκαιρίας  κεφαλαίου  θα  πρέπει  να  είναι  ουσιαστικά 
υψηλότερο για τις μικρές επιχειρήσεις, σχετικά με εκείνο των μεγαλύτερων.  

Chan K. C., Chen Nai-fu and Hsieh Danid A. (1985)

Οι Chan,  Chen και  Hsieh (1985)19 εξέτασαν το φαινόμενο των εταιρειών 
μικρής  κεφαλαιοποίησης  για  την  περίοδο  1958-1977  και  για  εταιρείες 
εισηγμένες στο NYSE, μέσα από ένα πολυπαραγοντικό μοντέλο αποτίμησης, με 
επτά αναγνωρίσιμες οικονομικές μεταβλητές. Τα αποτελέσματα τους έδειξαν ότι η 
μεταβλητή που παρουσιάζει στατιστική σημαντικότητα και εξηγεί σε μεγαλύτερο 
ποσοστό το  «size effect»  είναι  η ευαισθησία των αξιόγραφων στις  αλλαγές του 
ασφάλιστρου κινδύνου (risk premium) όπως αυτό μετριέται από την διαφορά στις 
αποδόσεις μεταξύ των χαμηλόβαθμών ομολόγων (Long-term government bonds). 
Τα  αποτελέσματα  αυτά  είναι  σύμφωνα  με  την  κοινή  λογική  ότι  οι  μικρές 
εταιρείες είναι πιο επικίνδυνες από τις μεγάλες επειδή είναι πιο ευαίσθητες στις 
διακυμάνσεις της οικονομίας. Συνολικά, οι τρεις μελετητές κατέληξαν στο ότι το 
«size effect» συλλαμβάνεται από ένα πολύ-παραγοντικό μοντέλο αποτίμησης. Οι 
υψηλότερες  αποδόσεις  των  μικρότερων  εταιρειών  δικαιολογούνται  από  τους 
επιπρόσθετους κινδύνους που γεννιούνται σε μια αποτελεσματική αγορά. 

Jaffe J. and D. B. Keim and R. Westerfield (1989)

18 G.  William  Schwert,  (1983),  “Size  and  stock  returns,  and  other  empirical  regularities”, 
Journal of Financial Economics, 12, p.3-12 
19 Chan K. C., Chen Nai-fu and Hsieh Danid A. (1985) “An Exploratory Investigation of the Firm 
Size Effect”, Journal of Financial Economics, 14, (p. 451-471) 
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Οι  Jeffrey Jaffe,  Donald B.  Kaim,  Randolph Westerfield (1989)20 

μελέτησαν την επίδραση των μεταβλητών του μεγέθους (size)  και  earnings to 
price ratio (E/P)  στις  αποδόσεις  των  μετοχών.  Σε  ανάλογες  προηγούμενες 
έρευνες ο Reinganum κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μεταβλητή του μεγέθους 
κυριαρχεί αυτής του  E/P, ο  Basu ότι η μεταβλητή  E/P κυριαρχεί αυτής του 
μεγέθους,  ενώ  οι  Cook &  Rozeff έδωσαν  ίση  βαρύτητα  και  στις  δύο  αυτές 
μεταβλητές.  Οι  Jaffe,  Keim,  Westerfield εξήγησαν  ότι  η  ανικανότητα  της 
υπάρχουσας  αρθρογραφίας  να  ξεμπερδέψει  τις  δυο  επιδράσεις  μπορεί  να 
οφείλεται στην χρήση μικρών χρονικών περιόδων ανάλυσης, καθώς επίσης και 
στην  αδυναμία  να  διαχωριστεί  η  επίδραση  του  μηνός  Ιανουαρίου  από  τους 
υπόλοιπους μήνες του χρόνου. Θέλησαν να ξεμπερδέψουν τις δυο επιδράσεις με 
την  χρήση  βελτιωμένων  στατιστικών  τεχνικών.  Πιο  συγκεκριμένα, 
χρησιμοποίησαν μεγαλύτερη περίοδο στο δείγμα τους (1951-1986), τα δεδομένα 
που έλαβαν υπόψη δεν είχαν σημαντικά survivor biases, εφάρμοσαν seemingly 
unrelated regression (SUR) test, και έδωσαν έμφαση στις σημαντικές διαφορές 
μεταξύ  Ιανουαρίου  και  των  υπολοίπων  μηνών  του  χρόνου.  Τα  στοιχεία  των 
κερδών από τα αρχεία της  Compustat είναι  δεκτικά δύο διαφορετικών ειδών 
biases σύμφωνα με τους Banz and Breen. Α) του ex post selection bias και Β) 
του look-ahead  bias.  Η  εκτίμηση  της  επίδρασης  της  μεταβλητής  E/P είναι 
ευαίσθητη στο Look-ahead bias και μπορεί να αντιμετωπιστεί υπολογίζοντας το 
δείκτη με κέρδη της 31ης Δεκεμβρίου και τιμές της 31ης Μαρτίου. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, συγκέντρωσαν στοιχεία για τις αποδόσεις και 
τις τιμές από το  University of Chicago Center for Research in Security Prices 
(CRSP), και για τα κέρδη ανά μετοχή (earnings per share) από τα αρχεία της 
Compustat PST για τα έτη 1967-1986 και από την Bangdata για τα έτη 1950-
1966.  Δημιούργησαν  χαρτοφυλάκια  με  δυο  διαδικασίες.  Κατά  την  πρώτη 
διαδικασία οι εταιρείες ταξινομήθηκαν με βάση τα κέρδη του τέλους του έτους 
προς την τιμή της μετοχής στο τέλος του Μαρτίου κάθε έτους, δηλαδή τον δείκτη 
(E/P) με τρόπο τέτοιο ώστε να μην υφίσταται θέμα look-ahead bias. Οι μετοχές 
τοποθετήθηκαν σε 6 γκρουπ, από τα οποία το γκρουπ 0 περιλάμβανε εταιρείες 
με  αρνητικά  κέρδη,  και  οι  μετοχές  με  τους  μικρότερους  δείκτες  E/P 
τοποθετήθηκαν στο γκρουπ 1, ενώ αυτές με τους μεγαλύτερους στο γκρουπ 5. 
Στη  συνέχεια  οι  μετοχές  του  κάθε  E/P γκρουπ  ιεραρχήθηκαν  με  βάση  την 
market value της 31ης Μαρτίου, και κάθε  E/P γκρουπ διαιρέθηκε σε 5 υπο-
κατηγορίες  με  βάση  την  μεταβλητή  size.  Έτσι,  δημιουργήθηκαν  30 
χαρτοφυλάκια το καθένα από τα οποία αναπροσαρμοζόταν κάθε έτος. Κατά την 
δεύτερη διαδικασία οι εταιρείες κατατάχθηκαν με βάση το μέγεθος στην αρχή, 
και  στην  συνέχεια  διαιρέθηκαν  με  βάση  τον  δείκτη  E/P.  Χρησιμοποίησαν 
Seemingly Unrelated Regression (SUR)  models, μέθοδος η οποία υποστήριξαν 
ότι  παρουσιάζει  πλεονεκτήματα  σε  σύγκριση  με  τις  μεθόδους  που 
χρησιμοποίησαν  προηγούμενοι  ερευνητές.  Το  συγκεκριμένο  μοντέλο 
20 Jaffe J. and D. B. Keim and R. Westerfield (1989) “Earnings Yields, Market Values and stocks 
returns” Journal of Finance, Volume XLIV, No 1 (p. 135-148)
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προσαρμόστηκε έτσι ώστε να εξηγεί τις διαφορές στην επίδραση του μήνα του 
Ιανουαρίου  σε  σύγκριση  με  τους  υπόλοιπους  μήνες.  Αναλυτικότερα, 
περιλαμβάνει τις μηνιαίες αποδόσεις των 25 χαρτοφυλακίων με τα θετικά κέρδη, 
και  εφαρμόστηκε αρχικά για  την  περίοδο από τον  Απρίλιο  του 1951 ως  τον 
Δεκέμβριο του 1986, και στη συνέχεια για δύο υποπεριόδους ίσου μεγέθους: 
από τον Απρίλιο του 1951 ως τον Μάρτιο του 1969 και από τον Απρίλιο του 
1969 ως τον Δεκέμβριο του 1986.

Τα αποτελέσματα  έδειξαν  σημαντική σχέση μεταξύ  earnings per price 
(E/P),  size και  αποδόσεων  για  την  περίοδο  1951-1986.  Ακόμη  βρέθηκαν 
διαφορές κατά τον μήνα Ιανουάριο: ενώ η μεταβλητή E/P είναι σημαντική και 
τον  Ιανουάριο  και  τους  υπόλοιπους  μήνες,  η  μεταβλητή  του  μεγέθους  είναι 
σημαντική  μόνο  κατά  τον  μήνα  Ιανουάριο.  Κατά  την  διάρκεια  και  των  δύο 
υποπεριόδων,  η  μεταβλητή  του  μεγέθους  είναι  σημαντική  για  τον  μήνα 
Ιανουάριο,  μη  σημαντική  για  τους  υπόλοιπους  μήνες,  αλλά  σημαντική  αν 
συμπεριλάβουμε  όλους  του  μήνες  του  χρόνου.  Η  μεταβλητή  E/P είναι 
σημαντική  μόνο  τον  Ιανουάριο  κατά  την  1η υποπερίοδο,  ενώ  κατά  τη  2η 

υποπερίοδο είναι σημαντική και για τον Ιανουάριο και για όλους τους μήνες 
μαζί.  Τα  αποτελέσματα  των  υποπεριόδων  δείχνουν  ότι  η  σημαντικότητα  της 
επίδρασης του δείκτη E/P εξαρτάται από την ελεγχόμενη περίοδο.

Βασικό  ακόμη  συμπέρασμα  στο  οποίο  δεν  έφτασαν  οι  προηγούμενοι 
ερευνητές των μεταβλητών αυτών αποτελεί το γεγονός ότι οι μετοχές με αρνητικά 
κέρδη παρουσιάζουν ανώμαλες αποδόσεις. Οι εταιρείες που επιδεικνύουν τέτοια 
συμπεριφορά είναι εταιρείες μικρές σε μέγεθος (size).   

Wong Kie Ann and Lye Meng Siong (1990)

Οι Wong και Lye (1990)21 ερεύνησαν τα φαινόμενα του μεγέθους και του 
λόγου E/P των εταιρειών για το χρηματιστήριο της Σιγκαπούρης (SES) κατά την 
περίοδο  1975-1985.  Τα  αποτελέσματα  τους  έδειξαν  ότι  οι  μετοχές  του  SES 
σχετίζονται  σημαντικά  με  το  μέγεθος  και  το  E/P.  Πιο  συγκεκριμένα,  το 
φαινόμενο  E/P είναι  ισχυρότερο από το φαινόμενο μεγέθους,  αλλά σε καμία 
περίπτωση ανεξάρτητο αυτού. 

Chan L. K. C. and Y. Hamao and J. Lakonishok (1991)

21 Wong Kie  Ann and Lye  Meng Siong (1990),  “Market  Values,  Earnings’  Yields  and Stock 
Returns (Evidence from Singapore)”, Journal of Banking and Finance, 14(2,3), (p. 311-326) 
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Οι  Chan L.  K.,  Hamao Y.,  Lakonishok J.  (1991)22 εξέτασαν  την 
προβλεψιμότητα των αποδόσεων των μετοχών του Χρηματιστηρίου της Ιαπωνίας, 
χρησιμοποιώντας  τις  εξής  μεταβλητές:  earnings yield (E/P),  cash flow yield 
(C/P),  size (MV)  book-to-market.  Χρησιμοποίησαν  μηνιαία  στοιχεία  μετοχών 
που είναι εισηγμένες  στο Tokyo Stock Exchange (TSE) από τον Ιανουάριο του 
1971  μέχρι  τον  Δεκέμβριο  του  1988.  Οι  μηνιαίες  αποδόσεις  των  μετοχών 
(συμπεριλαμβάνεται και το ποσό του μερίσματος) και η κεφαλαιοποίηση αυτών 
συγκεντρώθηκαν  από  την  Daiwa Securities Co.  Ltd.  Ως  επιτόκιο  μηδενικού 
κινδύνου (risk free interest rate)  χρησιμοποίησαν το  Gensaki (repo)  rate 30 
ημερών.  Καθώς  το  οικονομικό  έτος  για  τις  περισσότερες  επιχειρήσεις  της 
Ιαπωνίας  λήγει  την  31η Μαρτίου,  τα  χαρτοφυλάκια  σχηματίστηκαν  στα  τέλη 
Ιουνίου ώστε οι  τιμές των θεμελιωδών μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν να 
είναι γνωστές στους επενδυτές. 

Σε πρώτη φάση οι εταιρείες κατατάσσονται με βάση τον δείκτη  earnings 
yield (E/P)  στο  τέλος  του  Ιουνίου  κάθε  χρόνου  και  τοποθετούνται  σε  πέντε 
κατηγορίες,  από  τις  οποίες  η  κατηγορία  0  έχει  μετοχές  με  αρνητικά  κέρδη 
(ζημίες), η κατηγορία 1 μετοχές με μικρά κέρδη, η 2 με περισσότερα κέρδη, η 
κατηγορία 3 με ακόμη περισσότερα, η 4 με πολλά κέρδη ενώ η 5 τις μετοχές των 
εταιρειών  με  τα  υψηλότερα  κέρδη.  Κάθε  κατηγορία  χωρίζεται  σε  τέσσερις 
υποκατηγορίες  με  βάση  το  μέγεθος  των  εταιρειών.  Στη  συνέχεια  κάθε 
υποκατηγορία χωρίζεται με τη σειρά της σε ακόμη μικρότερες ομάδες με βάση το 
book to market.  Οι  μετοχές  με  αρνητική λογιστική αξία  κατατάσσονται  στην 
υποκατηγορία  0.  Στην  συνέχεια  γίνεται  regression analysis σε  μετοχές  που 
έχουν θετικές λογιστικές αξίες και παρουσιάζουν κέρδη, δηλαδή σε 4*4*4=64 
χαρτοφυλάκια. Επιπλέον, οι τιμές των θεμελιωδών μεταβλητών στην Ιαπωνία δεν 
ήταν  σταθερές  κατά  την  περίοδο  της  παρούσας  έρευνας,  λόγω  της  χωρίς 
προηγούμενο αύξησης της αξίας των Ιαπωνικών μετοχών. 

Για παράδειγμα, μεγάλες σε μέγεθος εταιρείες το 1971 δεν θεωρούνται 
μεγάλες  και  το  1988.  Για  τον  λόγο  αυτό,  προσάρμοσαν  τις  θεμελιώδεις 
μεταβλητές, διαιρώντας την τιμή τους κάθε μήνα με την μέση τιμή τους από τον 
προηγούμενο Ιούνιο.

Χρησιμοποίησαν  Seemingly Unrelated Regression (SUR)  και  στη 
συνέχεια την μεθοδολογία των  Fama &  MacBeth. Τα αποτελέσματα σε μονο-
μεταβλητό υπόδειγμα (univariate presentation) έδειξαν ότι μετοχές με υψηλό 
E/P επιτυγχάνουν υψηλότερες αποδόσεις από μετοχές με χαμηλό E/P, μετοχές 
εταιρειών μικρού μεγέθους επιτυγχάνουν αποδόσεις μεγαλύτερες από μετοχές 
εταιρειών  μεγάλου  μεγέθους,  μετοχές  με  υψηλό  δείκτη  book-to-market 
επιτυγχάνουν υψηλότερες αποδόσεις από μετοχές με χαμηλό  book-to-market, 
και  μετοχές με  υψηλό δείκτη  C/P επιτυγχάνουν  μεγαλύτερες  αποδόσεις  από 
μετοχές με χαμηλό δείκτη C/P. 

22 Chan L. K. C. and Y. Hamao and J. Lakonishok (1991) “Fundamentals and Stock Returns in 
Japan” Journal of Finance, Volume XLVI, No 5 (p. 1793-1764) 
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Σε  univariate presentation όμως  οι  θεμελιώδεις  μεταβλητές 
παρουσιάζουν συσχέτιση μεταξύ τους. Για παράδειγμα μετοχές με υψηλό δείκτη 
book to market έχουν και υψηλό δείκτη C/P. Για τον λόγο αυτό επέκτειναν την 
ανάλυση τους και σε Multivariate presentation. 

Τα αποτελέσματα σε αυτό το πλαίσιο, σε πολυμεταβλητό υπόδειγμα και 
με  adjusted θεμελιώδεις  μεταβλητές,  είναι  σύμφωνα  με  τα  προηγούμενα 
αποτελέσματα.  Πιο  συγκεκριμένα,  οι  μεταβλητές  E/P,  book-to-market,  C/P 
έχουν  θετική  σχέση  με  τις  αποδόσεις,  ενώ  υπάρχει  αρνητική  σχέση  μεταξύ 
μεγέθους και μελλοντικών αποδόσεων. Οι μεταβλητές  book-to-market και  C/P 
είναι  στατιστικά οι  πιο  σημαντικές από τις  υπόλοιπες.  Αντίθετα,  η στατιστική 
σημαντικότητα της μεταβλητής μέγεθος (size) εξαρτάται από το specification του 
μοντέλου – και σε μερικές περιπτώσεις δεν είναι στατιστικά σημαντική.

Leong Keneth K. and Zaima Janis K. (1991)

Οι  Leong και  Zaima (1991)23 έδωσαν περισσότερα στοιχεία για το «size 
effect».  Στην  έρευνά  τους  περιέλαβαν  εκτός  από  μετοχές  του  NYSE και  του 
AMEX και μετοχές της αγοράς  OTC (Over the Counter Market) που είναι μια 
δευτερεύουσα  ανεξάρτητη  αγορά  με  τις  μικρότερες  εταιρείες  που 
διαπραγματεύονται  δημόσια.  Από  μια  σύγκριση  των  επιπλέον  κερδών  των 
χαρτοφυλακίων που περιλάμβαναν μόνο μετοχές του NYSE-AMEX προέκυψε ότι 
όντως υπάρχει ένα φαινόμενο εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης. Όμως όταν η 
σύγκριση αυτή επεκτάθηκε ώστε να περιλαμβάνει και τις OTC μετοχές τότε δεν 
επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη του «size effect». 

Fong Wai Mun (1992)

Ο Fong (1992)24 μελέτησε το «size effect» στο χρηματιστήριο του Λονδίνου 
για την περίοδο 1979-1988, χρησιμοποιώντας την μεθοδολογία του Roll (1983) 
και  των  Blume και  Stambaugh (1983).  Τα  αποτελέσματα  του  έδειξαν  ότι  ο 
υπολογισμός των μέσων αποδόσεων των χαρτοφυλακίων μικρών εταιρειών είναι 
ευαίσθητος ως προς την εκάστοτε επενδυτική στρατηγική, δηλαδή της συνεχούς 
εξισορρόπησης (rebalanced), ή της αγοράς και διακράτησης (buy and hold), με 
τις αποδόσεις της πρώτης στρατηγικής να υπερέχουν. 

Cheung Yan-Leung, Leung Yie Ming and Wong Kwork-Fai, (1994)

23 Leong Keneth K. and Zaima Janis K. (1991), “Further evidence of the small firm effect: A 
comparison of  NYSE-AMEX and OTC Stocks”,  Journal  of  Business Finance  & Accounting, 
18(1), (p. 117-124)  
24 Fong  Wai  Mun  (1992),  “The  Size  effect:  a  Multi  period  Analysis”,  Applied  Financial 
Economics, 2(2), (p. 87-92) 

49



Οι Cheung, Leung και Wong (1994)25 εξέτασαν τα φαινόμενα των μικρών 
εταιρειών  και  του  λόγου  E/P στο  χρηματιστήριο  της  Κορέας  (KSE)  για  την 
περίοδο 1982-1988. Τα αποτελέσματα τους έδειξαν ότι οι αποδόσεις των μετοχών 
των  μικρών  εταιρειών  (ή  με  μεγάλο  E/P)  είναι  μεγαλύτερες  από  αυτές  των 
μεγάλων εταιρειών (ή με μικρό E/P).

Fama & French (1995)

Οι  Fama &  French (1995) μελέτησαν αν η συμπεριφορά των τιμών των 
μετοχών σε σχέση με το μέγεθος και το book-to-market, είναι σύμφωνη με την 
συμπεριφορά των κερδών. Αρχικά θέλησαν να απαντήσουν στο ερώτημα αν οι 
τιμές  των  μετοχών  αντικατοπτρίζουν  διαφορές  στην  κερδοφορία  όταν 
κατανέμονται με βάση το μέγεθος (MV) και τον δείκτη BE/ME. 

Το δείγμα που έλαβαν προερχόταν από το  NYSE,  AMEX και  NASDAC 
κατά τη χρονική περίοδο από το 1963 μέχρι το 1992. Κατάταξαν τις μετοχές του 
δείγματος  με  βάση  το  μέγεθος  τους  σε  δύο  κατηγορίες,  B (Big)  όπου 
περιλαμβάνονται  μετοχές  με  μεγάλο  μέγεθος  και  S (small)  όπου 
περιλαμβάνονταν  μετοχές  με  μικρό  μέγεθος.  Στην  συνέχεια  κατάταξαν  τις 
μετοχές  σε  τρεις  κατηγορίες  βάση  το  Book-to-market.  Στην  κατηγορία  L 
περιέχεται  το  30%  των  μετοχών  με  τον  χαμηλότερο  δείκτη  BE/ME,  στην 
κατηγορία Μ το 40% των μετοχών με μέσο δείκτη ΒΕ/ΜΕ και στην κατηγορία Η 
το υπόλοιπο 30% των μετοχών με υψηλό δείκτη  BE/ME. Δεν περιέλαβαν στο 
δείγμα  τους  μετοχές  με  αρνητική  λογιστική  αξία.  Τα  χαρτοφυλάκια  που 
δημιουργήθηκαν  ήταν  έξι,  και  προέρχονταν  από τις  έξι  διασταυρώσεις  των  2 
κατηγοριών με βάση το μέγεθος τους και των 5 κατηγοριών με βάση τον δείκτη 
book-to-market. Πιο συγκεκριμένα τα χαρτοφυλάκια ήταν τα  S/L,  S/M,  S/H, 
B/L, B/M, B/H.  

Τα αποτελέσματα ήταν ότι  οι  μετοχές με χαμηλό δείκτη  BE/ME είναι 
κατά  μέσο  όρο  πιο  επικερδείς  από  εκείνες  με  υψηλό  BE/ME.  Ακόμη,  η 
κερδοφορία έχει θετική σχέση με το μέγεθος των εταιρειών. Μετοχές εταιρειών 
μικρού μεγέθους έχουν χαμηλότερο δείκτη EI/BE, δηλαδή μικρότερα κέρδη (ΕΙ, 
Equity Income). Πάντως, το BE/ME είναι ισχυρότερος δείκτης κερδοφορίας από 
ότι το μέγεθος. Αναλογικά, οι μετοχές μεγάλου μεγέθους και χαμηλού δείκτη 
Book to market είναι  πιο  επικερδείς  από  τις  μετοχές  μεγάλου μεγέθους  με 
υψηλό δείκτη book to market, και οι μετοχές μικρού μεγέθους χαμηλού δείκτη 
Book to market πιο κερδοφόρες από τις μικρού μεγέθους υψηλού δείκτη Book 
to market. Σημείο αναφοράς αποτελεί το συμπέρασμα από την συγκεκριμένη 
μελέτη  ότι  κατά  τη  διάρκεια  της  ύφεσης  του  1981-1982  οι  μετοχές  που 
επλήγησαν περισσότερο από άποψη κερδών ήταν οι μετοχές μικρών εταιρειών. 

25 Cheung  Yan-Leung,  Leung  Yie  Ming  and  Wong  Kwork-Fai,  (1994),  “Small  Firm  Effect: 
Evidence from Korean Stock Exchange”, Small Business Economics, 6 (5), (p. 373-379)
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Στην συνέχεια διερεύνησαν με παλινδρομήσεις την σχέση των μεταβλητών 
BE/ME και size με τις αποδόσεις των μετοχών (stock returns) και κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι οι μετοχές με υψηλό δείκτη Book to market έχουν μεγαλύτερη 
μέση απόδοση από τις μετοχές με χαμηλό δείκτη Book to market. 

Κατέληξαν  ακόμη  στο  συμπέρασμα  ότι  βραχυχρόνιες  μεταβολές  στην 
κερδοφορία έχουν μικρή επιρροή στην τιμή της μετοχής και το book to market 
equity.  Η  μεταβλητή  BE/ME σχετίζεται  με  μακροχρόνιες  μεταβολές  στην 
κερδοφορία. Μετοχές με υψηλό δείκτη  BE/ME έχουν χαμηλή τιμή  EI/BE για 
τουλάχιστον  11  έτη.  Αντίθετα,  μετοχές  με  χαμηλό  δείκτη  BE/ME είναι 
συνδεδεμένες με ισχυρή κερδοφορία. Επιπλέον, οι μικρές σε μέγεθος μετοχές 
τείνουν να είναι λιγότερο κερδοφόρες από τις μεγαλύτερες.  

Shefrin H. and M. Statman (1995)

Η έρευνα των  Hersh Shefrin και  Meir Stattman (1995)26 βασίστηκε σε 
μια  ετήσια  έρευνα  του  περιοδικού  Fortune για  την  φήμη των  εταιρειών που 
πραγματοποιήθηκε το  1992 και  δημοσιεύτηκε  τον  Φεβρουάριο του 1993.  Οι 
Shefrin και  Stattman έκαναν  παλινδρομήσεις  με  εξαρτημένη  μεταβλητή  την 
ποιότητα  του  management και  με  ανεξάρτητες  μεταβλητές  το  μέγεθος  της 
εταιρείας και το Book to market equity ratio, προκειμένου να διαπιστώσουν αν 
αυτές οι δύο μεταβλητές έχουν σχέση με το πόσο «καλή» θεωρείται η εταιρεία. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι οι «καλές» εταιρείες, σύμφωνα με τους ερωτηθέντες της 
έρευνας του περιοδικού  Fortune, είναι αυτές που έχουν μεγάλο μέγεθος (size) 
και  μικρό  δείκτη  Book to market equity (BE/ME).  Τα  αποτελέσματα  αυτά 
έρχονται  σε  σαφή  αντίθεση  με  τις  εμπειρικές  μελέτες  που  έχουν  γίνει  και 
διαπιστώνουν αρνητική σχέση μεταξύ μεγέθους και απόδοσης της μετοχής και 
θετική σχέση μεταξύ  του  δείκτη  BE/ME και  της  απόδοσης  της  μετοχής  της 
εταιρείας. 

Το σημαντικό αποτέλεσμα που εξάγεται από την έρευνα αυτή είναι ότι 
εσφαλμένα οι  επενδυτές πιστεύουν ότι  οι  καλές μετοχές είναι  οι  μετοχές των 
καλών εταιρειών. Οι Shefrin και Stattman πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει 
εξαιτίας  του  λάθους  της  αντιπροσώπευτικότητας,  όπως  ορίστηκε  από  τους 
Kahneman & Tversky. Σύμφωνα με την άποψη τους, οι επενδυτές αγνοούν ότι το 
ποσοστό των μετοχών των «καλών» εταιρειών που πηγαίνουν καλά είναι μικρότερο 
από το ποσοστό των «κακών» εταιρειών που πηγαίνουν καλά. 

26 Shefrin H. and M. Statman (1995) “Making sense of Beta, Size and Book-to-Market”, Journal 
of Portfolio Management, Winter 1995, (p. 26-35)
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Barbee W. C. and S. Mukherji and G. A. Raines (1996)

Οι Barbee, Mukherji and Raines (1996)27  στην έρευνα τους διαπίστωσαν 
την αρνητική συσχέτιση της μεταβλητής MVE (size) και των αποδόσεων. Επίσης 
έδειξαν ότι ο δείκτης S/P απορροφά τον ρόλο του δείκτη MVE στην ερμηνεία των 
αποδόσεων των μετοχών κατά την περίοδο 1979-1991.   

Knez Peter J. and Ready Mark J. (1997)

Οι Knez και Ready (1997)28 χρησιμοποίησαν μια μέθοδο παλινδρόμησης 
η  οποία  ψαλιδίζει  ένα  ποσοστό  των  παρατηρήσεων  (των  πιο  ακραίων)  και 
χρησιμοποιεί  τις  υπόλοιπες  με  την  μέθοδο  των  ελαχίστων  τετραγώνων. 
Χρησιμοποιώντας  τη  μέθοδο  αυτή συμπέραναν  ότι  η  αρνητική σχέση  μεταξύ 
μεγέθους εταιρείας και μέσης απόδοσης δημιουργείται από λίγες ακραίες θετικές 
αποδόσεις κάθε μήνα και όταν μόλις το 1% των ακραίων αποδόσεων ψαλιδιστεί η 
προηγούμενη αρνητική σχέση γίνεται σημαντικά θετική. Τα αποτελέσματα αυτά 
υποδεικνύουν ότι οι επενδυτές που προτιμούν μικρές εταιρείες απολαμβάνουν 
λίγες μεγάλες «επιτυχίες» και πολλές μικρές «αποτυχίες». Επίσης με την τεχνική 
που χρησιμοποίησαν οι  Knez και  Ready (1997)  μπόρεσαν να προσδιορίσουν 
τους μήνες στους οποίους πολλές μικρές εταιρείες έχουν εξαιρετική απόδοση. 
Εξετάζοντας τους μήνες αυτούς είναι ίσως δυνατό να διερευνηθούν καλύτερα οι 
παράγοντες που διαμορφώνουν τις μεγαλύτερες αποδόσεις και τον τρόπο με τον 
οποίο οι εταιρείες μεγαλώνουν.

Jensen G. R., R. R. Johnson and J. M. Mercer (1997)

Οι Jensen, Johnson και Mercer (1997)29 προσπάθησαν να εξηγήσουν την 
σημαντικότητα των μεταβλητών  size και  price-to-book (P/B)  σε  σχέση με τις 
αποδόσεις των μετοχών σε διαφορετικά στάδια της νομισματικής πολιτικής της 
Federal Reserve Bank of America. Το δείγμα που χρησιμοποίησαν περιλάμβανε 
μετοχές του NYSE και AMEX από τα αρχεία της CRSP και της COMPUSTAT για 
την χρονική περίοδο από το 1965 ως το 1994. 

Με βάση την μεθοδολογία που ακολούθησαν, οι μετοχές του δείγματος 
χωρίστηκαν σε 10 χαρτοφυλάκια με βάση τον κίνδυνο (beta). Για να επιτευχθεί 
διακύμανση  στο  μέγεθος  (size)  που  δεν  έχει  σχέση  με  το  beta,  κάθε 
χαρτοφυλάκιο χωρίστηκε σε 10 επιμέρους χαρτοφυλάκια με βάση το μέγεθος. 
Έτσι, σχηματίστηκαν 100 χαρτοφυλάκια με βάση τις μεταβλητές beta και size. Η 
ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε αλλά αυτή τη φορά τα 10 χαρτοφυλάκια με βάση 
27 Barbee W. C. and S. Mukherji  and G. A. Raines (1996) “Do Sales-Price and Debt-Equity 
Explain Stock Returns Better than Book – Market and Firm Size”, Financial Analysts Journal, 
March/April 1996, p. 55-61
28 Knez Peter J. and Ready Mark J. (1997), “On the Robustness of Size and Book-to-Market in 
Cross-Sectional Regression”, Journal of Finance 52 (4), (p. 1355-1382) 
29 Jensen G. R., R. R. Johnson and J. M. Mercer (1997), “New Evidence on Size and Price – to – 
book Effects in stock Returns” Financial Analysts Journal, November/December 1997, (p. 34-
42) 
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τον κίνδυνο χωρίστηκαν σε υπο-χαρτοφυλάκια με βάση τη μεταβλητή book to 
price (P/B).  

Αρχικά ελέγχθηκε η ερμηνευτική ικανότητα των μεταβλητών του μεγέθους 
και του P/B ανεξάρτητα από τη νομισματική πολιτική. Τα τεστ έδειξαν ότι σε όλα 
τα χαρτοφυλάκια οι μέσες μηνιαίες αποδόσεις των μικρών σε μέγεθος εταιρειών 
είναι μεγαλύτερες από εκείνες των μεγάλων σε μέγεθος. Επίσης, η επίδραση του 
μεγέθους στις αποδόσεις αφορά όλα τα χαρτοφυλάκια και όχι μόνο εκείνα με 
ακραίες τιμές.  Αλλά και  στα χαρτοφυλάκια που σχηματίστηκαν με βάση την 
μεταβλητή  P/B επιβεβαιώθηκαν οι μελέτες προηγούμενων ερευνητών: η μέση 
μηνιαία  απόδοση  των  μετοχών  ολοένα  αυξάνεται  καθώς  προχωρούμε  από 
χαρτοφυλάκια με υψηλό δείκτη P/B προς χαρτοφυλάκια με χαμηλότερο δείκτη. 

Στη συνέχεια προσπάθησαν να ελέγξουν την επίδραση της νομισματικής 
πολιτικής στις μεταβλητές του μεγέθους και του δείκτη  P/B. Τα προηγούμενα 
αποτελέσματα ισχύουν μόνο σε περίπτωση επεκτατικής νομισματικής πολιτικής, 
δηλαδή οι αποδόσεις των χαρτοφυλακίων που περιλαμβάνουν μετοχές μικρού 
μεγέθους  είναι  μεγαλύτερες  από  τις  αποδόσεις  χαρτοφυλακίων  με  μετοχές 
μεγαλύτερου μεγέθους.  Σε περιβάλλον περιοριστικής  νομισματικής  πολιτικής, 
δεν φαίνεται καμία διαφορά στις αποδόσεις των χαρτοφυλακίων. 

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την έρευνα των Jensen, Johnson 
και  Mercer είναι  σύμφωνα με τα  αποτελέσματα των  Fama &  French (1995), 
Chen (1991), Chan and Chen (1991). Επιβεβαίωσαν ότι οι μεταβλητές size και 
P/B είναι στατιστικά σημαντικές, ανεξάρτητα από το επίπεδο του συστηματικού 
κινδύνου. Η σημασία όμως των παραγόντων αυτών σχετίζεται με την νομισματική 
πολιτική.  Σε  περιόδους  επεκτατικής  νομισματικής  πολιτικής  η  επίδραση  των 
μεταβλητών  αυτών  είναι  σημαντική.  Αντίθετα,  σε  περιόδους  περιοριστικής 
νομισματικής πολιτικής καμία από τις  δύο μεταβλητές δεν σχετίζονται  με τις 
αποδόσεις. Για τον λόγο αυτό οι επενδυτές θα πρέπει να συμβουλεύονται την 
νομισματική  πολιτική  της  Fed όταν  χρησιμοποιούν  οποιαδήποτε  επενδυτική 
στρατηγική που βασίζεται στις μεταβλητές size και P/B.

W. Scott Bauman, C. Mitchell Conover and Robert E. Miller (1998)

Οι  Scott Bauman,  Mitchell Conover and Robert Miller (1998)30 έδειξαν 
ότι  οι  μετοχές  των  μικρών  non-U.S εταιρειών  έχουν  σημαντικά  μεγαλύτερες 
αποδόσεις από τις μετοχές των μεγάλων εταιρειών για την περίοδο 1985-1986.  

30 W. Scott Bauman, C. Mitchell Conover and Robert E. Miller (1998), “Growth versus Value and 
Large-Cap versus Small-Cap Stocks in International  Markets” ,  Financial  Analysis  Journal, 
Mar/Apr 1998, 54, 2, (p. 75-89)
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Bae K. H. and J. B. Kim (1998)

Οι  Kee Hong Bae,  Jeong-Bon Kim (1998)31 θέλησαν  να  ερευνήσουν 
εμπειρικά την σχέση μεταξύ των κερδών, των  book values και των αποδόσεων 
των μετοχών στην Ιαπωνία. Η έρευνα τους έδειξαν ότι η συσχέτιση μεταξύ  E/P 
και  B/P είναι η μεγαλύτερη (0,38) και επιπλέον και οι δύο μεταβλητές έχουν 
υψηλή αρνητική συσχέτιση με το μέγεθος της εταιρείας (-0,30). 

Ralph R. Trecatin (2000)

Ο  Ralph R.  Trecatin (2000)32 ερεύνησε αν οι  μετοχές των  value firms 
επιτυγχάνουν υψηλότερες αποδόσεις  από αυτές των  growth firms.  Θέλησε να 
δώσει απάντηση στο ερώτημα αν ο δείκτης BE/ME έχει μεγαλύτερη βαρύτητα ως 
κριτήριο  στην  επιλογή  μετοχών  value firms έναντι  μετοχών  growth firms σε 
σχέση με τους δείκτες cash flow, size και ρυθμού ανάπτυξης πωλήσεων. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν ότι: α) οι υπέρ-κανονικές αποδόσεις 
που μπορούν να επιτευχθούν σε μακροχρόνια βάση δεν μπορούν να επιτευχθούν 
και  σε  βραχυχρόνια  και  β)  ο  δείκτη  BE/ME παρόλο  που  είναι  στατιστικά 
σημαντικός  μόνο  στο  43%  των  μηνιαίων  παλινδρομήσεων,  έχει  μεγαλύτερη 
βαρύτητα ως κριτήριο στην επιλογή μετοχών value firms έναντι μετοχών growth 
firms σε  σχέση  με  τους  δείκτες  cash flow,  size και  ρυθμού  αύξησης  των 
πωλήσεων. 

Xiazu Wang (2000)

Με την έρευνα τους ο  Xiazu Wang (2000)33 για την περίοδο 1976-1995 
κατέληξε  στο  συμπέρασμα  ότι  το  «size effect»  μπορεί  σε  μεγάλο  βαθμό  να 
εξηγηθεί από περικοπτώμενα δεδομένα που προκαλούνται από τη μη δυνατότητα 
επιβίωσης πολλών επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια μιας μελέτης. Οι αποδόσεις 
των  μικρών  μετοχών  είναι  πιο  ασταθείς  και  οι  μικρές  επιχειρήσεις  είναι  πιο 
πιθανό να χρεοκοπήσουν και να εκτοπιστούν από το δείγμα. Περιλαμβάνοντας 
τις  μικρές  μετοχές  που  πηγαίνουν  καλά  και  εξαιρώντας  εκείνες  που  δεν 
διαπραγματεύονται  καλά,  παρατηρούμε  αύξηση  των  υψηλών  αποδόσεων  των 
χαρτοφυλακίων μικρού μεγέθους. 

Ο Wang καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το «size effect»  είναι σε μεγάλο 
βαθμό  μια  ψευδή  στατιστική  εξαγωγή  συμπερασμάτων  που  εξάγεται  από 
«σφάλματα  επιβίωσης»,  δηλαδή  είναι  αποτέλεσμα  περικοπής  δεδομένων  που 

31 Bae K. H. and J. B. Kim (1998), “The Usefulness of Earnings versus Book Value for Predicting 
Stock Returns and Cross Corporate Ownership in Japan”, Japan and the World Economy, 10, 
(p. 467-485) 
32 Trecatin R. (2000), “The reliability of the Book-to-Market Ratio as a Risky Proxy” Financial 
Services Review, 9, (p. 361-373)
33 Wang X., 2000, “Size effect, Book to Market Effect and Survival”, Journal of Multinational 
Financial Management, 10, (p. 257-273)
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προκαλείται από τη μη επιβίωση όλων των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια μιας 
μελέτης και δεν αποτελεί μια ανωμαλία του CAPM. 

Leledakis, Davidson and Smith (2004)

Οι Leledakis, Davidson and Smith (2004)34 διεκπεραίωσαν την εμπειρική 
τους ανάλυση με δεδομένα από το Χρηματιστήριο του Λονδίνου και παρείχαν 
επιπρόσθετη υποστήριξη στην άποψη που επικρατούσε ότι  η αρνητική σχέση 
ανάμεσα στην  αγοραία αξία  των  ιδίων  κεφαλαίων μιας  επιχείρησης δεν  είναι 
κυρίως ένα «size effect»  (αρνητική σχέση στο μέγεθος της επιχείρησης και τις 
αποδόσεις) αλλά παρουσιάζεται να επικρατεί σε μεγαλύτερο βαθμό στις μικρές, 
υψηλής μόχλευσης επιχειρήσεις. 

David Morelli (2007)

Ο David Morelli (2007)35 εξέτασε τον ρόλο της μεταβλητής του μεγέθους 
για τις επιχειρήσεις στο Λονδίνο κατά την περίοδο Ιούλιο 1980- Ιούνιο 2000. 
ακολούθησε τη μεθοδολογία των Fama and MacBeth (1973) καθώς επίσης και 
μια τροποποιημένη εκδοχή της παραπάνω μεθοδολογίας που υιοθετήθηκε από 
των  Pettengill et al. (1995).   Τα αποτελέσματα της έρευνάς του έδειξαν ότι το 
μέγεθος  των  εταιρειών  δεν  αποτελεί  στατιστικά  σημαντικό  παράγοντα  και 
έρχονται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα του Pettengill (2002) που διαπίστωσε 
στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ αποδόσεων και μεγέθους. 

4 . 1 . 2  Μ ε λ έ τ ε ς  Τ ο υ  Φ α ι ν ο μ έ ν ο υ  Π ο υ  Α φ ο ρ ο ύ ν  Ε λ λ η ν ι κ έ ς 
Ε τ α ι ρ ε ί ε ς

Περιορισμένες είναι οι μελέτες που έχουν λάβει χώρα χρησιμοποιώντας 
στοιχεία  από  το  Χρηματιστήριο  Αθηνών.  Τα  ευρήματα,  που  αφορούν  τη 
χρηματιστηριακή  αγορά  των  Αθηνών,  αποδεικνύουν  ότι  δεν  υπάρχει  κοινά 
αποδεκτή μεταβλητή μεταξύ των διαφόρων ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί 
ικανή να εξηγήσει τη διαστρωματική διαφοροποίηση των αποδόσεων της αγοράς. 
Κάποιες έρευνες επισημαίνουν το μέγεθος μιας επιχείρησης, που εκφράζεται ως 
η  μεταβλητή  MVE που  ορίζει  την  αγοραία  αξία  των  ιδίων  κεφαλαίων  της 
επιχείρησης, ενώ άλλες αποδεικνύουν τη μη ικανότητα του beta της αγοράς να 
παράσχει  μια  στατιστικά  σημαντική  επεξήγηση  για  τη  διαστρωματική 
διαφοροποίηση στις μέσες αποδόσεις των μετοχών.   

34 Leledakis G.,  Davidson I.  and Smith J.,  (2004),  “Does Firm Size  Predict  Stock Returns? 
Evidence from the London Stock exchange”, Paper submitted for presentation at the European 
Financial Management Association Basel, Switzerland 
35 David Morelli, (2007), “Beta, size, book-to-market equity and returns: A study based on UK 
data”, Journal of Multinational Financial Management, 17, (p. 257-272)
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Μιχάλης Γκλεζάκος (1993)

Πρώτος ο Μιχάλης Γκλεζάκος (1993) χρησιμοποιώντας δεδομένα από το 
Ελληνικό  Χρηματιστήριο,  κατέληξε  στο  ότι  οι  αποδόσεις  των  μετοχών  είναι 
αρνητικά  συσχετισμένες  με  την  κεφαλαιοποίηση  των  εταιρειών.  Επιπλέον 
διαπίστωσε  ότι  τα  ιστορικά  κέρδη  επηρεάζουν  σημαντικά  τις  αποδόσεις  των 
μετοχών,  ακόμα  παρατήρησαν  την  μεγάλη  επίδραση  που  έχει  και  η 
κεφαλαιοποίηση.

Διακογιάννης Γ. Π. και Κ. Ν. Σεγρεδάκης (1996)

Οι Διακογιάννης και Σεγρεδάκης (1996)36 ερεύνησαν την υπόθεση ότι ο 
συστηματικός  κίνδυνος  και  το  μέγεθος  των  εταιρειών  επηρεάζουν  την 
εβδομαδιαία  αναμενόμενη  απόδοση  των  μετοχών  στο  ΧΑΑ  κατά  την  περίοδο 
1989-1994. Η μελέτη τους βασίστηκε στο Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιακών 
Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model ή CAPM) δηλαδή 

E(Ri) = Rf + (E(Rm) – Rf)bi

Όπου E(Ri)    = αναμενόμενη απόδοση του χρεογράφου i

Rf     = απόδοση χρεογράφου μηδενικού κινδύνου

E(Rm) = αναμενόμενη απόδοση χαρτοφυλακίου της αγοράς 

bi        = συστηματικός κίνδυνος του χρεογράφου i

Σαν δείγμα τους θεώρησαν 112 εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών. Από το δείγμα τους απορρίφθηκαν όσες μετοχές παρουσίαζαν ελλιπή 
στοιχεία. Ως χαρτοφυλάκιο της αγορά χρησιμοποιήθηκε ο Γενικός Δείκτης Τιμών 
του  Χρηματιστηρίου  Αξιών  Αθηνών.  Θέλησαν  να  ελέγξουν  αν  υπάρχει  θετική 
συσχέτιση μεταξύ αναμενόμενης απόδοσης και συστηματικού κινδύνου, καθώς 
και  αν  το  μέγεθος  (size)  των  εταιρειών  είναι  σημαντικός  παράγοντας  στην 
διαμόρφωση της αναμενόμενης απόδοσης των μετοχών τους. 

Η  μεθοδολογία  που  ακολούθησαν  ήταν  αυτή  των  Fama &  MacBeth 
(1973). Πιο συγκεκριμένα χώρισαν τη μελέτη τους σε τρεις υποπεριόδους. Κατά 
την  πρώτη  υποπερίοδο  που  ονομάζεται  περίοδος  διαμόρφωσης  των 
χαρτοφυλακίων,  εκτιμήθηκε  ο  συστηματικός  κίνδυνος  κάθε  μετοχής  από  το 
υπόδειγμα της αγοράς, δηλαδή Rit=αi + biRmt + et.

Οι  υποθέσεις  του  1ου αυτού  σταδίου  ήταν  η  αναμενόμενη  τιμή  του 
διαταρακτικού όρου να είναι μηδέν και η διακύμανση του σταθερή και ίση με σ2, 
η απουσία σχέσης μεταξύ των τιμών και του διαταρακτικού όρου καθώς και η 
απουσία σχέσης μεταξύ της απόδοσης του χαρτοφυλακίου της αγοράς και του 
διαταρακτικού όρου. Στη συνέχεια οι μετοχές κατατάσσονται ανά οκτάδες σε 14 
χαρτοφυλάκια, με πρώτα τα χαρτοφυλάκια που περιέχουν μετοχές με χαμηλό b. 
36 Διακογιάννης Γ. Π. και Κ. Ν. Σεγρεδάκης (1996) « Η επίδραση του συστηματικού κινδύνου και 
του  μεγέθους  των  εταιρειών  στην  απόδοση  των  μετοχών  του  Χρηματιστηρίου  Αξιών  Αθηνών» 
Οικονομική Επιθεώρηση Εμπορικής Τράπεζας 1996, Τεύχος 5  
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Κατά την δεύτερη υποπερίοδο που ονομάζεται και περίοδος υπολογισμού των 
μεταβλητών υπολογίστηκε το b και το μέσο μέγεθος για κάθε χαρτοφυλάκιο. Το 
μέγεθος ορίστηκε ως ο  λογάριθμος της χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής, 
γιατί  η  λογαριθμική  μορφή  περιγράφει  καλύτερα  την  σχέση  που  υπάρχει 
ανάμεσα στο μέγεθος της εταιρείας και την απόδοση της τιμής της μετοχής της. 
Κατά την τρίτη υποπερίοδο, την περίοδο του εμπειρικού ελέγχου, υπολογίστηκε 
η μέση εβδομαδιαία απόδοση για κάθε χαρτοφυλάκιο και έγιναν διαστρωματικές 
παλινδρομήσεις. 

Τα τρία αυτά στάδια τα επαναλάμβαναν πηγαίνοντας ένα έτος μπροστά 
κάθε φορά. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακολουθήθηκαν δύο διαφορετικοί τρόποι 
διαμόρφωσης στα χαρτοφυλάκια: ο πρώτος τρόπος αφορά την διαμόρφωση με 
βάση τον συστηματικό κίνδυνο και ο δεύτερος με βάση το μέγεθος των εταιρειών. 
Τα εμπειρικά αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ αναμενόμενης 
απόδοσης  και  συστηματικού  κινδύνου.  Συνεπώς,  είτε  το  χαρτοφυλάκιο  της 
αγοράς δεν αποτελεί το χαρτοφυλάκιο ελάχιστου κινδύνου, είτε το b δεν μπορεί 
να ερμηνεύσει την μεταβολή στις αποδόσεις των μετοχών, είτε τέλος το CAPM δεν 
είναι το καταλληλότερο υπόδειγμα.  

Όσον αφορά στην επίδραση του μεγέθους των εταιρειών στις εβδομαδιαίες 
αποδόσεις τα εμπειρικά αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υφίσταται τέτοια επίδραση. 
Αυτό  σημαίνει  ότι  η  επενδυτική  στρατηγική  του  να  αγοράζουν  οι  επενδυτές 
μετοχές  με  τη  μικρότερη  χρηματιστηριακή  αξία  με  την  ελπίδα  ότι  θα 
αποκομίσουν μεγαλύτερες αποδόσεις δεν βρίσκει εφαρμογή στην Ελλάδα για την 
εξεταζόμενη περίοδο. Σύμφωνα με την έρευνα  αυτή, το μέσο μέγεθος εταιρειών 
δεν  φαίνεται  να  παίζει  πρωταρχικό  ρόλο  στο  μηχανισμό  διαμόρφωσης  των 
αναμενόμενων αποδόσεων των μετοχών. Οι συγγραφείς της μελέτης αυτής δίνουν 
μια πιθανή εξήγηση του αποτελέσματος τους αναφέροντας ότι οι διαφορές στο 
μέγεθος μεταξύ μεγάλων και μικρών εταιρειών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δεν 
είναι  όσο  σημαντικές  όσο  αυτές  που  παρουσιάζονται  στα  χρηματιστήρια  των 
αναπτυγμένων αγορών του εξωτερικού όπου έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο.  

Σπύρου Σ. Ι. (1999)

Ο  Σπύρου  (1999)37 διερεύνησε  εμπειρικά  το  φαινόμενο  των  μετοχών 
μικρής κεφαλαιοποίησης στο ΧΑΑ. Χρησιμοποίησε μηνιαίες τιμές για όλες τις 
μετοχές  οι  οποίες  διαπραγματεύονταν  συνεχώς  κατά  την  περίοδο  μεταξύ 
Δεκεμβρίου  1988  και  Ιανουαρίου  1997.  Ως  χαρτοφυλάκιο  αγοράς 
χρησιμοποίησε τον Γενικό Δείκτη Τιμών. Τα εμπειρικά αποτελέσματα έδειξαν ότι 
οι  μετοχές  μικρής  κεφαλαιοποίησης  έχουν  μεγαλύτερες  αποδόσεις  από  τις 
μετοχές υψηλότερης κεφαλαιοποίησης, τουλάχιστον για την περίοδο 1992-1997 
(1,72% έναντι 1,21% μηνιαίως). Αντίθετα, για ολόκληρη την περίοδο 1988-1997 
οι μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης πραγματοποίησαν μεγαλύτερες αποδόσεις 

37 Σπύρου Σ. Ι. (1999) «Το φαινόμενο των μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης και το Χρηματιστήριο 
Αξιών Αθηνών», Οικονομικά Χρονικά Μάιος – Δεκέμβριος 1999, 51-54   
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από  ότι  οι  μετοχές  μικρής  κεφαλαιοποίησης.  Επίσης,  ο  Σπύρου  εξέτασε  την 
υπόθεση ότι  οι  μετοχές χαμηλής τιμής έχουν υψηλότερες  αποδόσεις  από τις 
μετοχές υψηλής τιμής αλλά τα αποτελέσματα του ήταν αρνητικά. Αυτό κατά τον 
Σπύρου,  μπορεί  να  οφείλεται  στο  ότι  οι  διαφορές  στην  τιμή  μετοχών 
διαφορετικής κεφαλαιοποίησης στην ελληνική αγορά, είναι πολύ μικρότερες από 
τις διαφορές που παρατηρούνται σε άλλες αγορές. 

Μαλλιαρόπουλος Δ. Π. και Χαρδούβελής Γ. Α. (1999)

Επίσης, οι Μαλλιαρόπουλος και Χαρδούβελης (1999)38 επιχείρησαν μια 
αξιολόγηση των τιμών των μετοχών του ΧΑΑ σε σχέση με το αναμενόμενο ύψος 
των  μελλοντικών  κερδών  τους.  Το  κίνητρο  για  την  έρευνα  αυτή  ήταν  η 
εντυπωσιακή  άνοδος  των  μετοχών  μικρής  κεφαλαιοποίησης  το  1999  και  η 
απότομη διόρθωση των τιμών τους κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 
του  ίδιου  χρόνου.  Τα  αποτελέσματα  τους  έδειξαν  ότι  οι  εταιρείες  μικρής 
κεφαλαιοποίησης  έδειξαν  υπερβολικά  αισιόδοξη  τιμολόγηση  σε  σχέση  με  τα 
αναμενόμενα μελλοντικά τους κέρδη το 1999, σημαντικά διαφορετική από την 
τιμολόγηση τους το 1998.  Οι Μαλλιαρόπουλος και Χαρδούβελης (1999) στην 
έρευνα  τους  αναφέρουν  ότι  συνολικά  στη  ζώνη  του  ευρώ,  οι  αποδόσεις  των 
εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης υπολείπονται  των αποδόσεων των μετοχών 
μεγάλης κεφαλαιοποίησης.  Στην έρευνα τους σημειώνουν ότι  η σύγκλιση των 
ευρωπαϊκών χωρών της ζώνης του ευρώ ευνόησε τις μετοχές εταιρειών υψηλής 
κεφαλαιοποίησης, οι οποίες και επηρεάστηκαν περισσότερο από συγχωνεύσεις 
και απορροφήσεις. 

Leledakis, Davidson και Karathanasis (2003)

Οι Leledakis, Davidson και Karathanasis (2003)39 σε μελέτη τους έδειξαν 
ότι στην περίπτωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το μέγεθος, όπως μετριέται από 
την  αγοραία  αξία  των  ιδίων  κεφαλαίων  (market value of equity)  είναι  η 
επικρατούσα  επίδραση  πάνω  στις  διαστρωματικές  αποδόσεις.  Οι  συγγραφείς 
θέλησαν ερευνήσουν το κατά πόσο οι μεταβλητές που επηρεάζουν τις αποδόσεις 
σε  αναπτυγμένες  χρηματιστηριακά  χώρες  είναι  ίδιες  με  τις  μεταβλητές  που 
επηρεάζουν  τις  αποδόσεις  στο  Χρηματιστήριο  Αθηνών.  Τα  δεδομένα 
περιλαμβάνουν  όλες  τις  non-financial επιχειρήσεις  του  χρηματιστηρίου  και 
εκτείνονται από τον Ιούλιο του 1990 μέχρι τον Ιούνιο του 2000. Έλεγξαν κατά 
πόσο οι  ακόλουθες μεταβλητές επηρεάζουν τις  αποδόσεις (company’s market 
beta (b), market value of equity of the firm (ME), ο λόγος μεταξύ book value of 
equity και  market value of equity of the firm (BE/ME), ο λόγος μεταξύ  book 

38 Μαλλιαρόπουλος  Δ.  Π.  και  Χαρδούβελής  Γ.  Α.  (1999),  «Κίνδυνος,  Απόδοση  και  Μέγεθος 
εταιρειών στην Ελλάδα», Δελτίο Οικονομικό και Στατιστικό Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 11, 6-15 
39 Leledakis G., Davidson I. and Karathanasis G., (2003), “Cross-Sectional estimation of stock 
returns  in  small  markets:  The  case  of  the  Athens  Stock  Exchange”,  Applied  Financial 
Economics, 2003, 13, p 413-426
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value of total assets και  market value of equity of the firm (A/ME), ο λόγος 
μεταξύ book value of total assets και book value of equity of the firm (A/BE), ο 
λόγος E/P, ο λόγος μεταξύ του μερίσματος της εταιρείας και του market value of 
equity of the firm (DY), ο λόγος S/P. 

Οι  κύριες  μεθοδολογίες  που  χρησιμοποιούνται  στην  παρούσα  έρευνα 
είναι:

- The portfolio analysis approach,  στη  οποία  χαρτοφυλάκια 
σχηματίζονται  με  βάση  μια  μεταβλητή  και  η  σχέση  με  τις  άλλες 
μεταβλητές ερευνάται και 

- Διαστρωματικές παλινδρομήσεις που βασίζονται σε επιχειρήσεις και 
όχι σε χαρτοφυλάκια. 

Και  στις  δύο  περιπτώσεις  οι  αρχικές  εκτιμήσεις  των  Beta βρίσκονται 
χρησιμοποιώντας  τόσο  OLS όσο  και  διαδικασία  MLE των  Litzenberger and 
Ramaswamy (Journal of Financial Economics,  7,  163-95,  1979).  Τα 
αποτελέσματα της έρευνας στο Χρηματιστήριο Αθηνών έδειξαν ότι υπάρχει μια 
μόνο μεταβλητή που μπορεί  να ερμηνεύσει  τη μεταβλητότητα της αγορά και 
αυτή είναι το market equity (ME). 

Η  έρευνα  έδειξε  ότι  το  market beta δεν  μπορεί  να  ερμηνεύσει  τις 
αποδόσεις των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Επίσης, βρέθηκε ότι το book 
to market equity έχει μικρή ερμηνευτική ικανότητα. Αντίθετα το μέγεθος της 
εταιρείας  όπως  εκφράζεται  από  το  market equity (ME)  βρέθηκε  να  είναι  η 
κυρίαρχη μεταβλητή που επηρεάζει τις αποδόσεις. Η κατάταξή των επιχειρήσεων 
με βάση το μέγεθος και ο σχηματισμός χαρτοφυλακίων οδηγεί στο αποτέλεσμα 
ότι  το  χαρτοφυλάκιο  με  τις  μικρότερες  εταιρείες  υπερτερεί  εκείνου  με  τις 
μεγαλύτερες εταιρείες κατά 61% το χρόνο.       

Λυρούδη, Λιακάκης και Χατζηγάγιος (2003)

Επίσης, οι Λυρούδη, Λιακάκης και Χατζηγάγιος (2003)40 προσπάθησαν να 
εξετάσουν  το  φαινόμενο  του  size effect για  τις  εισηγμένες  εταιρείες  στο 
Χρηματιστήριο  Αξιών  Αθηνών.  Το  δείγμα  τους  αποτελείτο  από  90  μετοχές 
εισηγμένες  στο  ΧΑΑ  κατά  την  περίοδο  Ιανουάριος  1993-  Ιούλιος  1999  και 
ακολούθησαν όμοια μεθοδολογία με αυτή των  Fama και  MacBeth (1973) και 
των Διακογιάννη και Σεγρεδάκη (1996). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι 
για την περίοδο 1995-1997 το μέγεθος των εταιρειών δεν παίζει σημαντικό ρόλο 
στην διαμόρφωση των αναμενόμενων αποδόσεων των μετοχών. Αντίθετα, για το 
1999  μπορούμε  να  ισχυριστούμε  ότι  το  μέγεθος  των  εταιρειών  επηρεάζει  τη 
διαμόρφωση των αναμενόμενων αποδόσεων. 

40 Κ. Λυρούδη, Γ. Λιακάκης, Θ. Χατζηγάγιος, (2003), «Το φαινόμενο του μεγέθους των εταιρειών 
στο  Χρηματιστήριο  Αξιών  Αθηνών»  ,  Παρουσίαση  στο  2ο Συνέδριο  του  Hellenic Finance and 
Accounting Association, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Λογιστική και Χρηματοοικονομικής, 
Νοέμβριος 2003    
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Το γεγονός ότι τα αποτελέσματα δεν είναι διαχρονικά σταθερά δεν μας 
επιτρέπει  να  συμπεράνουμε  ότι  υπάρχει  κάποια  διαχρονική  σχέση  θετική  ή 
αρνητική  μεταξύ  μεγέθους  και  αναμενόμενης  απόδοσης  των  μετοχών  των 
εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χ.Α.  

Διακογιάννης και Κυριαζής

Οι  Διακογιάννης  και  Κυριαζής  εξέτασαν  την  απόδοση των  στρατηγικών 
contrarian στο Χρηματιστήριο Αθηνών που βασίζεται στα price earnings ratios, 
dividend yields, size, market to book ratios, financial leverage ratios και beta. 
Εξετάστηκε  η  εγκυρότητα  των  προαναφερθέντων  στρατηγικών,  εξετάζοντας  την 
απόδοση των χαρτοφυλακίων μετοχών που σχηματίστηκαν με βάση τα παραπάνω 
κριτήρια.  Πρέπει  να  αναφέρουμε  ότι  οι  στρατηγικές  contrarian (ή  value) 
βασίζονται στην ιδέα αγοράς μετοχών με χαμηλό  P/E, χαμηλό  M/B, χαμηλό 
Price to cash flow ratios, υψηλά  dividend yields και χαμηλό ρυθμό αύξησης 
στις πωλήσεις. Το δείγμα τους ήταν 260 μετοχές που συναλλάσσονταν συνεχώς 
στο ΧΑΑ για την περίοδο 1992-2002. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι μετοχές που έχουν χαμηλό 
P/E, υψηλά  dividends yields, μικρό μέγεθος, χαμηλό  M/B, υψηλή μόχλευση 
και  χαμηλά  betas κερδίζουν  υψηλότερες  αποδόσεις  που  επιτυγχάνονται  (με 
εξαίρεση την μεταβλητή του μεγέθους) χωρίς να αναληφθεί επιπλέον κίνδυνος. 

4 . 1 . 3  Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α  Τ ω ν  Ε ρ ε υ ν ώ ν

Η  σύγκριση  και  η  εξαγωγή  γενικότερων  συμπερασμάτων  από  τις 
παραπάνω  έρευνες  είναι  δύσκολη  καθώς  οι  μελέτες  αυτές  έλαβαν  χώρα  σε 
διαφορετικά  Χρηματιστήρια,  σε  διαφορετικές  χρονικές  περιόδους  και 
ακολουθήθηκε  διαφορετική  μεθοδολογία.  Παρόλα  αυτά  μπορούμε  να 
αναφερθούμε σε κάποια γενικότερα συμπεράσματα. 

Στις  περισσότερες  από  τις  μελέτες  επιβεβαιώθηκε  η  αρνητική  σχέση 
μεταξύ μεγέθους εταιρειών και  απόδοσης αλλά φάνηκε να εξαρτάται  από την 
χρονική περίοδο της  έρευνας.  Οι  υψηλότερες  αποδόσεις  των μετοχών μικρής 
κεφαλαιοποίησης μπορούν ίσως να ερμηνευτούν από το γεγονός ότι οι επενδυτές 
τις  θεωρούν  περισσότερο  επικίνδυνες  και  απαιτούν  από  αυτές  μεγαλύτερο 
ασφάλιστρο  κινδύνου.  Από  την  άλλη  αρκετοί  ήταν  οι  μελετητές  που 
αμφισβήτησαν την ισχύ του φαινομένου και αρκετοί ήταν εκείνοι που έκαναν 
προσπάθεια να διατυπώσουν κάποιες επεξηγήσεις για την εμπειρική τεκμηρίωση 
του.  Οι σημαντικότερες αιτίες στις οποίες αποδόθηκε το size effect είναι:

1. Λανθασμένη εκτίμηση των κινδύνων (Misestimation of risks) 
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Roll (1981), Reinganum (1982), Chan and Chen (1988), Handa, Kothari 
and Wasely (1989), Shanken and Weinstein (1990), Jegadeesh (1992), 
Chu-sheng Tai (2003) 

2. Λανθασμένη εκτίμηση της απόδοσης (Misestimation of return)

Roll (1983a), Blume and Stambaugh (1983)

Εξέτασαν  την  επίδραση  διαφορετικών  στρατηγικών  στη  διαχείριση  των 
χαρτοφυλακίων  που  δημιουργούνται  για  τον  υπολογισμό  των  επιπλέον 
αποδόσεων των εταιριών μικρής κεφαλαιοποίησης. Συμπέραναν ότι αφού 
το μέγεθος του φαινομένου εξαρτάται από την επιλογή στρατηγικής άρα η 
εμπειρική σημασία του φαινομένου είναι αμφισβητούμενη.  

3. Μη  σταθερότητα  του  μη  διαφοροποιημένου  κινδύνου,  beta (Non-
Stationarity of beta)

Cristie and Hertzel (1981)

4. Ανεπάρκεια CAPM (Inadequacy of the CAPM)

Chen (1983), Chan, Chen and Hsieh (1985), Jia He and Lilian K. (1994) 

5. Η  υπόθεση  αναφορικά  με  την  πληροφόρηση  (The information 
hypothesis)

Keim (1983), Barry and Brown (1984)

6. Ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης (Business cycle)

Chan, Chen and Hsieh (1985), Huberman, Kandel and Karolgi (1987), 
Chen (1988)

Από  την  άλλη  πλευρά,  θα  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  για  την  ελληνική 
κεφαλαιαγορά δεν υπάρχει μια σαφή καταγεγραμμένη τάση υπέρ των μεγάλων ή 
των μικρών εταιρειών.

4 . 2  Σ Υ Σ Χ Ε Τ Ι Σ Η  Τ Ο Υ  Μ Ε Γ Ε Θ Ο Υ Σ  Τ Η Σ  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ  Κ Α Ι 
Α Λ Λ Ω Ν  Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Δ Ω Ν  Μ Ε Τ Α Β Λ Η Τ Ω Ν .

Έχει    αποδειχτεί  ότι  υπάρχει  σημαντική  συσχέτιση  ανάμεσα  στη 
μεταβλητή  του  μεγέθους  της  εταιρείας  και  διάφορων  άλλων  θεμελιωδών 
μεταβλητών όπως BE/ME και DY. Η ύπαρξη της αλληλοσυσχέτισης αυτής οδηγεί 
στη  διαπίστωση  ότι  οι  ανωμαλίες  της  αγοράς  συσχετίζονται  μεταξύ  τους  και 
πολλές φορές επηρεάζουν και διαμορφώνουν από κοινού τη διαστρωματικότητα 
των μέσων αποδόσεων των μετοχών. 
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4 . 2 . 1  Σ υ σ χ έ τ ι σ η  Μ ε τ α ξ ύ  Μ ε γ έ θ ο υ ς  Κ α ι  B E / M E

Η αλληλοσυσχέτιση μεταξύ της μεταβλητής του μεγέθους της εταιρείας 
και  της  μεταβλητής  BE/ME μελετήθηκε  κυρίως  από  του  Stattman (1980), 
Rosenberg, Reid and Lanstein (1985) και από τους Fama and French (1992).

O Stattman (1980)41 εξέτασε  τις  μέσες  προσαρμοσμένες  στον  κίνδυνο 
αποδόσεις ενός χαρτοφυλακίου για μια χρονική περίοδο 15 ετών (1964-1979) 
και  συμπέρανε  ότι  ακόμα  και  αν  λάβουμε  υπόψη  μας  την  επίδραση  του 
μεγέθους υπάρχει ακόμα μια θετική σχέση μεταξύ ΒΕ/ΜΕ και αποδόσεων.  

Οι  Fama and French (1992) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το μέγεθος 
της  εταιρείας  και  η  μεταβλητή  BE/ME είναι  επαρκής  να  χαρακτηρίσουν  τις 
διαστρωματικές διαφορές στις αναμενόμενες αποδόσεις.  

4 . 2 . 2  Σ υ σ χ έ τ ι σ η  Μ ε τ α ξ ύ  Μ ε γ έ θ ο υ ς  Κ α ι  Ε / P  

Αρκετές  έρευνες  έχουν  γίνει  προκειμένου  να  εξετάσουν  την  σχέση 
ανάμεσα στη μεταβλητή του μεγέθους (MVE) και του E/P. Τα αποτελέσματα των 
ερευνών αυτών είναι διφορούμενα. Ο  Reinganum (1981),  οι  Banz and Breen 
(1986),  ο  Rogers (1988),  o Gillan (1996)  υποστήριξαν  ότι  οι  επίδραση  του 
μεγέθους αφομοιώνει τον ρόλο της επίδρασης της μεταβλητής  E/P. Αντίθετα, ο 
Basu (1983), οι Peavy και Goodman (1983), ο Rogers (1988), οι Wong and Lye 
(1990),  οι  Chou and Johnson (1990)  δεν  συμφωνούν  με  τους  παραπάνω 
ερευνητές. 

Οι Cook and Rozeff (1984) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι αποδόσεις 
των μετοχών σχετίζονται από κοινού με το μέγεθος μιας επιχείρησης αλλά και με 
το λόγο E/P. Επίσης, οι  Jaffe,  Keim, KaiWesterfeld (1989) βρήκαν σημαντικές 
επιδράσεις του μεγέθους και του E/P.    

4 . 3 .  Σ Υ Γ Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Τ Ω Ν  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν 
Τ Ω Ν  Μ Ι Κ Ρ Ω Ν  Κ Α Ι  Τ Ω Ν  Μ Ε Γ Α Λ Ω Ν  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν  Τ Ο Υ 
N Y S E .

Σε  μια  έρευνα  τους  οι  Chan και  Chen (1991)42 προσπάθησαν  να 
εξετάσουν τις διαφορές σε σημαντικές μεταβλητές μεταξύ των μικρών και των 
μεγάλων  επιχειρήσεων  του  NYSE,  διαφορές  που  οδηγούν  τις  επιχειρήσεις 
διαφορετικού  μεγέθους  να  αντιδρούν  διαφορετικά  στο  άκουσμα  των  ίδιων 
οικονομικών  νέων.  Έναυσμα  για  την  διεξαγωγή  της  έρευνας  τους  ήταν  το 
ερώτημα «Γιατί οι μετοχές των εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης επιτυγχάνουν 
υψηλότερες αποδόσεις από τις μετοχές εταιρειών μεγάλης κεφαλαιοποίησης».

41 Stattman D., (1980), “Book values and stock returns”, The Chicago M.B.A.: A Journal of 
Financial Economics, 12, (p. 57-79)
42 Chan K. C. and Chen Nai-Fu, (1991), “Structural and Return Characteristics of Small and 
Large Firms”, The Journal of Finance, Vol. 46, No. 4, (Sep., 1991), p. 1467-1484
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Βασιζόμενοι σε προηγούμενη έρευνα των Chan, Chen and Hsieh, (1985) 
καθώς και στην έρευνα των Huberman, Kandel and Karolyi (1987) θεωρούν ότι 
υπάρχει  διαφορά  στον  κίνδυνο  μεταξύ  των  μεγάλων  και  των  μικρών 
επιχειρήσεων. Οι μικρές εταιρείες είναι περισσότερο εκτεθειμένες στον κίνδυνο 
παραγωγής (production risk) καθώς και στις αλλαγές του ασφάλιστρου κινδύνου 
(risk premium).  Οι  Huberman,  Kandel and Karolyi (1987)  οδηγήθηκαν  στο 
συμπέρασμα ότι οι αποδόσεις των μετοχών εταιρειών του ίδιου μεγέθους τείνουν 
να αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο στον παράγοντα του κινδύνου. Οι περισσότερες 
έρευνες έχουν δείξει ότι οι εταιρείες διαφορετικού μεγέθους έχουν διαφορετικό 
κίνδυνο όμως δεν προσπάθησαν να βρουν την αιτία αυτού. Το μικρό μέγεθος 
μιας εταιρείας δεν  οδηγεί  αναγκαστικά από μόνο του στο  συμπέρασμα ότι  η 
εταιρεία παρουσιάζει υψηλότερο κίνδυνο, όπως και οι διαφορετικές αντιδράσεις 
των  εταιρειών  διαφορετικού  μεγέθους  δεν  εξηγούνται  από  το  μέγεθος  της 
κεφαλαιοποίησης.

Οι  Chan and Chen (1991) στην έρευνα τους προσπάθησαν να βρουν τι 
είδους  εταιρείες  κατατάσσονται  στις  μικρές  και  στις  μεγάλες  εταιρείες 
προκειμένου  εν  συνεχεία  να  εξηγήσουν  τις  διαφορές  στις  αντιδράσεις  τους. 
Μελέτησαν το δείγμα τους για τη χρονική περίοδο 1956-1985. Οδηγήθηκαν στο 
συμπέρασμα ότι το 51% των επιχειρήσεων που κατατάσσονται στην κατηγορία 
των μεγάλων εταιρειών κατατάσσονται εκεί για πάνω από 10 χρόνια, το 41% των 
επιχειρήσεων προήλθαν από την κατηγορία των μικρών εταιρειών και τέλος το 
8% παραμένουν  σε  αυτή  την  κατηγορία  τα  τελευταία  10  χρόνια  συνεπώς  οι 
επιτυχημένες  εταιρείες  αποτελούν  ένα  μεγάλο  ποσοστό  των  εταιρειών  που 
ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Αντίθετα, η κατηγορία των μικρών εταιρειών 
αποτελείται κυρίως από marginal firms καθώς το 66% των εταιρειών αυτής της 
κατηγορίας άνηκαν προηγουμένως στην κατηγορία των μεγάλων εταιρειών και 
μόνο το  14% εντάχθηκαν απευθείας  σε  αυτή την  κατηγορία τα  τελευταία 10 
χρόνια. Με τον όρο  marginal firms εννοούν επιχειρήσεις που έχουν χάσει την 
αξία  τους  στην  αγορά  εξαιτίας  της  χαμηλής  αποδοτικότητας  και 
παραγωγικότητας,  οι  οποίες  είναι  πιθανόν  να  παρουσιάζουν  υψηλή 
χρηματοοικονομική μόχλευση και ταμειακές δυσχέρειες. Επίσης, οι τιμές των 
εταιρειών  αυτών  τείνουν  να  είναι  περισσότερο  ευάλωτες  στις  διάφορες 
οικονομικές συγκυρίες και είναι  λιγότερο πιθανόν να επιζήσουν σε δυσμενείς 
οικονομικές συνθήκες. Επιπρόσθετα, εταιρείες που ταλανίζονται από κακοτυχίες 
του παρελθόντος τείνουν να έχουν μικρότερο μέγεθος. Σημαντική επίσης είναι 
και η κεφαλαιακή διάθρωση τους που χαρακτηρίζεται από υψηλά ξένα κεφάλαια 
σε  σχέση  με  τα  ίδια  κεφάλαια.  Η  μη  αποδοτικότητα  του  παρελθόντος  σε 
συνδυασμό με την υψηλή χρηματοοικονομική μόχλευση οδηγεί στην αδυναμία 
των εταιρειών αυτών να δανειστούν περαιτέρω. Τα χαρακτηριστικά των Marginal 
firms, που αποτελούν την πλειοψηφία των εταιρειών που συμπεριλαμβάνονται 
στην κατηγορία των μικρών εταιρειών, οδηγούν σε μια εξήγηση του φαινόμένου 
της διαφορετικής αντίδρασης των δυο κατηγοριών (μικρές και μεγάλες εταιρείες) 
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στο  άκουσμα  της  ίδιας  πληροφορίας  καθώς  η  πληροφορία  αυτή  επηρεάζει 
περισσότερο τις αποδόσεις των marginal firms. 

Εφόσον,  το  ποσοστό  των  marginal firms που  εμπεριέχονται  στην 
κατηγορία  των  μικρών  εταιρειών  είναι  ιδιαίτερα  αυξημένο,  η  κατηγορία  των 
μικρών εταιρειών φαίνεται να αντιδρά όπως και οι marginal firms. Οι Chan and 
Chen (1991) προσπάθησαν να δείξουν ότι η διαφορά στις αποδόσεις μεταξύ των 
μεγαλυτέρων και των μικρότερων επιχειρήσεων δεν οφείλεται τόσο στο μέγεθος 
αλλά στις marginal firms. 

4 . 3 . 1 . Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  Τ ω ν  Μ ι κ ρ ώ ν  Κ α ι  Τ ω ν  Μ ε γ ά λ ω ν 
Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν  Ό π ω ς  Ε κ φ ρ ά ζ ο ν τ α ι  Μ έ σ α  Α π ό 
Χ ρ η μ α τ ο ο ι κ ο ν ο μ ι κ ο ύ ς  Δ ε ί κ τ ε ς .

Οι  marginal firms είναι  περισσότερο πιθανό  να  παρουσιάζουν  χαμηλό 
δείκτη αποδοτικότητας ενεργητικού (returns on assets – ROA). Επίσης, αν αυτό 
συνδυάζεται  με  υψηλή  χρηματοοικονομική  μόχλευση  είναι  πολύ  πιθανόν  να 
παρουσιάζουν χαμηλό δείκτη κάλυψης τόκων. 

Επίσης, είναι γενικά αποδεκτό ότι οι επιχειρήσεις δεν είναι πρόθυμες να 
προβαίνουν σε μείωση μερισμάτων. Συνεπώς, εταιρείες οι οποίες οδηγούνται στη 
δραστική μείωση των μερισμάτων είναι πολύ πιθανόν να μην είναι αποδοτικές 
και να αντικρίζουν με αβεβαιότητα το μέλλον. Ακόμα, η μείωση των μερισμάτων 
μπορεί να σημαίνει ότι η διοίκηση της εταιρείας αναμένει μειωμένες ταμειακές 
ροές στο μέλλον ή αυξανόμενες δυσκολίες για εξωτερικό δανεισμό. Επομένως, 
μέσω της περικοπής των μερισμάτων μπορούμε να εξαγάγουμε συμπεράσματα 
για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Από τις εταιρείες που έχουν μειώσει 
στο  μισό  τα  μερίσματα  που  έδωσαν  τον  τελευταίο  χρόνο  πάνω  από  το  50% 
αποτελείτο από εταιρείες που ανήκουν στην κατηγορία των μικρών εταιρειών.  

Η χρηματοοικονομική μόχλευση επηρεάζει την αποδοτικότητα των ιδίων 
κεφαλαίων για όλες τις εταιρείες ανεξαρτήτως μεγέθους, αλλά η επίδραση της 
είναι  πολύ  πιθανόν  να  είναι  περισσότερο  έντονη  στις  marginal firms.  Πολύ 
υψηλό ποσοστό των μικρών εταιρειών παρουσιάζει  υψηλή χρηματοοικονομική 
μόχλευση.

Τα συμπεράσματα αυτά σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες 
των μικρών εταιρειών έρχονται να εντείνουν την άποψη ότι οι εταιρείες μικρού 
μεγέθους παρουσιάζουν μεγαλύτερο κίνδυνο.     

4 . 3 . 2 .  Σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ή  Α ν ά λ υ σ η  Τ ω ν  Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ώ ν  Τ ω ν 
Μ ι κ ρ ώ ν  Κ α ι  Τ ω ν  Μ ε γ ά λ ω ν  Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν  Τ ο υ  N A S D A Q

Οι  Chan and Chen (1991)  προσπάθησαν  να  εξετάσουν  αν  υπάρχουν 
σημαντικές διαφορές στον κίνδυνο και τις αποδόσεις μεταξύ των μικρών και των 
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μεγάλων επιχειρήσεων του NASDAQ. Τα δεδομένα τους αφορούσαν την περίοδο 
1973-1985.  Βρήκαν  ότι  οι  εταιρείες  του  NASDAQ που  σύμφωνα  με  το 
χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης θα άνηκαν στην κατηγορία των μικρών εταιρειών 
δεν  παρουσιάζουν  τα  χαρακτηριστικά  των  marginal firms.  Καταρχάς, 
εντάχθηκαν σε αυτή την κατηγορία απευθείας και δεν πρόκειται για εταιρείες 
που άνηκαν στη κατηγορία των μεγάλων εταιρειών και έχουν χάσει την αξία τους 
στην  αγορά.  Δεύτερον,  είναι  λιγότερο  πιθανόν,  σε  σχέση  με  τις  αντίστοιχες 
εταιρείες του NYSE, να έχουν προβεί σε δραστική μείωση των μερισμάτων τους. 
Η  αποδοτικότητα  του  ενεργητικού  και  ο  δείκτης  κάλυψης  τόκων  είναι 
ευνοϊκότεροι από τους αντίστοιχους δείκτες των εταιρειών του NYSE. Για την ίδια 
χρονική  περίοδο  οι  αποδόσεις  που  παρουσίασαν  οι  μικρές  εταιρείες  του 
NASDAQ ήταν  χαμηλότερες  από  τις  αποδόσεις  που  παρουσίασαν  οι  μικρές 
εταιρείες του  NYSE. Επίσης, οι εταιρείες του  NYSE παρουσιάζουν μεγαλύτερο 
κίνδυνο και έχουν υψηλότερες αποδόσεις από ότι οι εταιρείες ίδιου μεγέθους του 
NASDAQ.  Συνεπώς,  μπορούμε  να  οδηγηθούμε  στο  συμπέρασμα  ότι  ο 
υψηλότερος κίνδυνος που φαίνεται στις εμπειρικές έρευνες να παρουσιάζουν οι 
μικρές  εταιρείες  συνδέεται  περισσότερο  με  τα  χαρακτηριστικά  των  marginal 
firms παρά με το μέγεθος των εταιρειών αυτό κάθε αυτό.

4 . 3 . 3 .  Δ ι α φ ο ρ έ ς  Σ τ η ν  Α π ό δ ο σ η  Μ ε τ α ξ ύ  Τ ω ν  Μ ι κ ρ ώ ν  Κ α ι 
Τ ω ν  Μ ε γ ά λ ω ν  Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν         

Οι Chan and Chen (1991) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η διαφορά στις 
αποδόσεις μεταξύ των μικρών και των μεγάλων εταιρειών μπορεί να εξηγηθεί από 
την  ύπαρξη  των  marginal firms.  Επίσης  έδειξαν  ότι  οι  εταιρείες  με  υψηλή 
χρηματοοικονομική  μόχλευση  καθώς  και  οι  εταιρείες  που  έχουν  προβεί  σε 
δραστική μείωση των μερισμάτων τους παρουσιάζουν μεγαλύτερη απόδοση από 
τον δείκτη της αγοράς.
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Μ Ε Ρ Ο Σ  2      Ο         

Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Κ Η  Π Ρ Ο Σ Ε Γ Γ Ι Σ Η
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  5 ο

Μ Ε Θ Ο Δ Ο Λ Ο Γ Ι Α  Τ Η Σ  Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αντικείμενο  της  παρούσας  εργασίας  είναι  η  συγκριτική  θεμελιώδης 
ανάλυση των μεγαλύτερων και των μικρότερων επιχειρήσεων του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών (Χ.Α.) κατά την περίοδο 2002-2006.

Η  κατηγορία  των  μεγαλύτερων  επιχειρήσεων  θεωρούμε  ότι 
αντιπροσωπεύεται αντικειμενικά από ένα καλάθι 50 εταιρειών με το μεγαλύτερο 
κατά μέσο όρο κύκλο εργασιών (μητρικής εταιρείας)  για την πενταετία 2002-
2006, αντίστοιχα η κατηγορία των μικρότερων επιχειρήσεων αντιπροσωπεύεται 
αντικειμενικά από ένα καλάθι 50 εταιρειών, οι οποίες παρουσίασαν το μικρότερο 
κατά μέσο όρο κύκλο εργασιών  (μητρικής εταιρείας) για την πενταετία 2002 – 
2006.   

Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι η σύγκριση βασικών θεμελιωδών 
μεγεθών  των  μεγαλύτερων  και  των  μικρότερων  επιχειρήσεων  του  Χ.Α. 
προκειμένου  να  οδηγηθούμε  σε  συμπεράσματα  σχετικά  με  το  αν  υπάρχει 
σημαντική διαφορά των μεγεθών που παρουσιάζουν οι μεγάλες επιχειρήσεις, με 
τα  μεγέθη που παρουσιάζουν οι  μικρές επιχειρήσεις.  Το γεγονός ότι  κάποιες 
μελέτες έχουν οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι οι μετοχές των μικρών επιχειρήσεων 
παρουσιάζουν  υψηλότερες  αποδόσεις  αποτέλεσε  το  κίνητρο  να εξετάσουμε αν 
υπάρχει σημαντική διαφορά σε βασικά θεμελιώδη μεγέθη.   

Αντικείμενο  της  έρευνας  υπήρξε  δείγμα  εκατό  εταιρειών  του  Χ.Α..  Το 
δείγμα των 100 εταιρειών χωρίστηκε σε δυο κατηγορίες καθώς αποτελείτο από 50 
εταιρείες  που  παρουσίασαν  τον  υψηλότερο  κατά  μέσο  όρο  κύκλο  εργασιών 
μητρικής εταιρείας κατά την πενταετία 2002-2006 και  από 50 εταιρείες  που 
παρουσίασαν το χαμηλότερο κατά μέσο όρο κύκλο εργασιών μητρικής εταιρείας 
κατά  την  πενταετία  2002-2006.  Το  δείγμα  των  100  εταιρειών  θεωρείται  ότι 
εκπροσωπεί επαρκώς την ευρύτερη ελληνική χρηματιστηριακή αγορά καθώς από 
τη μια πλευρά αποτελεί περίπου το 1/3 του συνόλου των εταιρειών που είναι 
εισηγμένες στο Χ.Α. και από την άλλη οι εταιρείες που το αποτελούν δεν είναι 
συγκεντρωμένες σε ένα κλάδο και κατά κανόνα είναι ιδιαίτερα ώριμες. Εργαλείο 
για  τη  διεξαγωγή  συμπερασμάτων  αποτέλεσαν  διάφορα  θεμελιώδη 
χρηματοοικονομικά μεγέθη και χρηματοοικονομικοί δείκτες.  

Στη  συγκεκριμένη  έρευνα   ακολουθήθηκε  η  μέθοδος  της  συγκριτικής 
ανάλυσης.  Για  τη  διεξαγωγή  συγκριτικής  ανάλυσης  το  δείγμα  συνήθως 
αποτελείται  από  συγκρίσιμες  εταιρείες  που  ανήκουν  στον  ίδιο  κλάδο.  Στην 
παρούσα  εργασία  οι  εταιρείες  του  κάθε  δείγματος  έχουν  σαν  κοινό 
χαρακτηριστικό  το  μέγεθος  του  μέσου  όρου  του  κύκλου  εργασιών  για  την 
πενταετία  2002-2006,  αλλά  ανήκουν  σε  διαφορετικούς  κλάδους  και  ίσως  να 
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παρουσιάζουν  διαφορές  σε  βασικά  χαρακτηριστικά  όπως  είναι  ο  ρυθμός 
ανάπτυξης, η κερδοφορία, ο κίνδυνος, η μερισματική απόδοση κ.α. Αυτό έχει 
σαν  αποτέλεσμα  το  δείγμα  να  αντιπροσωπεύει  καλύτερα  το  ελληνικό 
χρηματιστήριο. 

Τα  πρωτογενή  δεδομένα  που  χρησιμοποιήθηκαν  για  τις  ανάγκες  της 
ανάλυσης  αφορούν  ετήσιες  παρατηρήσεις  και  αντλήθηκαν  κυρίως  από  την 
ιστοσελίδα  του  Χρηματιστηρίου  Αθηνών  καθώς  και  από  τις  ιστοσελίδες  των 
επιχειρήσεων που συμπεριλαμβάνονται στις δύο κατηγορίες. 

5.2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η κατηγορία των μεγαλύτερων επιχειρήσεων του 
Χ.Α. για την περίοδο 2002-2006 αποτελείται από τις 50 πρώτες εταιρείες που 
παρουσίασαν τον μεγαλύτερο κατά μέσο όρο κύκλο εργασιών για την πενταετία 
2002-2006. Επίσης, απαιτούμενο για να συμπεριληφθούν στην κατηγορία αυτή 
ήταν η δημοσίευση των απαραίτητων για την έρευνα οικονομικών στοιχειών για 
την εξεταζόμενη πενταετία  καθώς και η διαπραγμάτευσή των μετοχών τους στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο (στην κατηγορία αυτή 
συμπεριλήφθησάν εταιρείες οι οποίες εισήχθησάν στο Χ.Α. κατά το 2002). Αυτό 
κρίθηκε απαραίτητο για να υπάρχουν δεδομένα για τον  υπολογισμό βασικών 
οικονομικών μεγεθών για  κάθε  εταιρεία  και  για  όλα τα έτη της  εξεταζόμενης 
περιόδου. Ένας σημαντικός περιορισμός που τέθηκε ήταν να μην παρουσιάζουν 
κύκλο εργασιών μηδενικό για οποιοδήποτε από τα εξεταζόμενα έτη προκειμένου 
να είμαστε σε θέση να προβούμε στον υπολογισμό αριθμοδεικτών που έχουν ως 
παρανομαστή τον κύκλο εργασιών

Όσον αφορά στην κατηγορία των μικρότερων επιχειρήσεων του Χ.Α. για 
την περίοδο 2002-2006 αποτελείται από τις 50 επιχειρήσεις που παρουσίασαν 
τον μικρότερο κατά μέσο όρο κύκλο εργασιών για την πενταετία 2002-2006 και 
σε  αυτή  την  περίπτωση  τέθηκαν  οι  ίδιοι  περιορισμοί  όπως  αναφέρθηκάν 
ανωτέρω.  

Οι περιορισμοί αυτοί είχαν σαν αποτέλεσμα να εξαιρεθούν πιθανόν από 
την  έρευνα  εταιρείες  οι  οποίες  είχαν  υψηλό  (ή  χαμηλό)  μέσο  όρο  κύκλου 
εργασιών για το διάστημα 2002-2006, εταιρείες δηλαδή που θα μπορούσαν να 
ενταχθούν  στην  κατηγορία  των  μεγαλύτερων  (ή  μικρότερων)  εταιρειών  αλλά 
οδηγηθήκαμε  στην  εξαίρεση  τους  είτε  γιατί  ήταν  νεοεισερχόμενες  στο 
Χρηματιστήριο  είτε  γιατί  δεν  υπήρχαν  διαθέσιμα  τα  απαραίτητα  οικονομικά 
μεγέθη για τον υπολογισμό των εξεταζόμενων αριθμοδεικτών. 
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5.3. ΣΤΑΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Στάδιο 1ο:  

Κατάταξη εταιρειών με βάση τον μέσο όρο του κύκλου εργασιών για την 
περίοδο 2002-2006

Συλλογή των ετήσιων  μεγεθών  του  κύκλου εργασιών  για  την  πενταετία 
2002-2006  όλων  των  εισηγμένων  εταιρειών  στο  Χρηματιστήριο  Αθηνών  την 
περίοδο  εκείνη.  Υπολογισμός  του  μέσου  όρου  του  κύκλου  εργασιών  για  την 
πενταετία.

Μέσος Όρος Κύκλου Εργασιών =
∑  κύκλος εργασιών  

5

Στάδιο 2ο:  

Επιλογή  των  εταιρειών  που  θα  αποτελέσουν  την  κατηγορία  των 
μεγαλύτερων εταιρειών και επιλογή των εταιρειών που θα αποτελέσουν 
την κατηγορία των μικρότερων εταιρειών.

Ταξινόμηση των εταιρειών του προηγούμενου σταδίου σε φθίνουσα σειρά 
με βάση τον μέσο όρο του κύκλου εργασιών για την πενταετία. Επιλογή των 50 
πρώτων εταιρειών προκειμένου να αποτελέσουν την κατηγορία των μεγαλύτερων 
επιχειρήσεων και επιλογή των 50 τελευταίων προκειμένου να αποτελέσουν την 
κατηγορία των μικρότερων επιχειρήσεων. 

Στάδιο 3ο:  

Συλλογή  των  δεδομένων  και  υπολογισμός  των  εξεταζόμενων 
αριθμοδεικτών για την κάθε εταιρεία για όλα τα έτη  

Βασικό  στοιχείο  της  συγκριτικής  ανάλυσης  είναι  η  τυποποίηση  των 
θεμελιωδών  μεγεθών  που  θέλουμε  να  εξετάσουμε.  Προκειμένου  λοιπόν  να 
μπορέσουμε  να συγκρίνουμε τα θεμελιώδη μεγέθη των μεγαλύτερων και των 
μικρότερων εταιρειών έπρεπε να τα μετατρέψουμε σε συγκρίσιμά πολλαπλάσια 
τους.  Έτσι,  οδηγηθήκαμε  στη  χρήση  αριθμοδεικτών  προκειμένου  να 
συγκρίνουμε  τις  δύο  κατηγορίες  από  άποψη  ρευστότητας,  δανειακής 
επιβάρυνσης  και  αποδοτικότητας.  Για  τον  υπολογισμό  των  αριθμοδεικτών 
διασφαλίσαμε  ότι  οι  αριθμοδείκτες  έχουν  ορισθεί  με  συνέπεια  και  έχουν 
μετρηθεί ομοιόμορφα για όλες τις εταιρείες του δείγματος.     

69



Δείκτης Γενικής Ρευστότητας

Για τον υπολογισμό του δείκτη Γενικής Ρευστότητας έγινε η συλλογή των 
ετήσιων  μεγεθών  του  κυκλοφορούντος  ενεργητικού  και  των  βραχυπροθέσμων 
υποχρεώσεων  για  όλες  τις  εταιρείες  των  δύο  κατηγοριών  για  όλα  τα  έτη  της 
εξεταζόμενης περιόδου.    

Γενική Ρευστότητα =
Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Στη  συνέχεια  προχωρήσαμε  στον  υπολογισμό  του  Δείκτη  Γενικής 
Ρευστότητας για όλες τις εταιρείες για το κάθε έτος της περιόδου 2002-2006. 

Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης

Για τον υπολογισμό του δείκτη Δανειακής Επιβάρυνσης έγινε η συλλογή 
των ετήσιων μεγεθών των ξένων και των ιδίων κεφαλαίων για όλες τις εταιρείες των 
δύο κατηγοριών για όλα τα έτη της εξεταζόμενης περιόδου.    

Δανειακή Επιβάρυνση =
Ξένα Κεφάλαια

Ίδια Κεφάλαια

Στη  συνέχεια  προχωρήσαμε  στον  υπολογισμό  του  Δείκτη  Δανειακής 
Επιβάρυνσης για όλες τις εταιρείες για το κάθε έτος της περιόδου 2002-2006.

Δείκτης Πίεσης Ξένου Κεφαλαίου

Για τον υπολογισμό του δείκτη Πίεσης Ξένου Κεφαλαίου έγινε η συλλογή 
των  ετήσιων  μεγεθών  των  ξένων  και  των  συνολικών  κεφαλαίων  για  όλες  τις 
εταιρείες των δύο κατηγοριών για όλα τα έτη της εξεταζόμενης περιόδου.    

Δείκτης 

Πίεσης Ξένου Κεφαλαίου
=

Ξένα Κεφάλαια

Συνολικά Κεφάλαια

Στη συνέχεια προχωρήσαμε στον υπολογισμό του Δείκτη Πίεσης Ξένου 
Κεφαλαίου για όλες τις εταιρείες για το κάθε έτος της περιόδου 2002-2006.

Δείκτης Περιθωρίου Μικτού Κέρδους 
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Για τον υπολογισμό του περιθωρίου μικτού κέρδους έγινε η συλλογή των 
ετήσιων  μεγεθών  του  μικτού  κέρδους  και  του  κύκλου  εργασιών  για  όλες  τις 
εταιρείες των δύο κατηγοριών για όλα τα έτη της εξεταζόμενης περιόδου.    

Περιθώριο Μικτού Κέρδους =
Μικτό Κέρδος

Πωλήσεις

Στη  συνέχεια  προχωρήσαμε  στον  υπολογισμό  του  περιθωρίου  μικτού 
κέρδους για όλες τις εταιρείες για το κάθε έτος της περιόδου 2002-2006.

Δείκτης Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους 

Για τον υπολογισμό του περιθωρίου καθαρού κέρδους έγινε η συλλογή 
των ετήσιων μεγεθών του καθαρού κέρδους μετά από φόρους και του κύκλου 
εργασιών  για  όλες  τις  εταιρείες  των  δύο  κατηγοριών  για  όλα  τα  έτη  της 
εξεταζόμενης περιόδου.    

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους =
Καθαρό Κέρδος

Πωλήσεις

Στη συνέχεια προχωρήσαμε στον  υπολογισμό του περιθωρίου καθαρού 
κέρδους για όλες τις εταιρείες για το κάθε έτος της περιόδου 2002-2006.

Δείκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων  

Για  τον  υπολογισμό  του  δείκτη  απόδοσης  ιδίων  κεφαλαίων  έγινε  η 
συλλογή των ετήσιων μεγεθών του καθαρού κέρδους μετά φόρων και των ιδίων 
κεφαλαίων  για  όλες  τις  εταιρείες  των  δύο  κατηγοριών  για  όλα  τα  έτη  της 
εξεταζόμενης περιόδου. 

ROE =
Καθαρά Κέρδη μετά φόρων

Ίδια Κεφάλαια

Στη συνέχεια προχωρήσαμε στον υπολογισμό του δείκτη απόδοσης ιδίων 
κεφαλαίων ROE για όλες τις εταιρείες για το κάθε έτος της περιόδου 2002-2006.

Δείκτης Απόδοσης Συνολικών Κεφαλαίων
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Για τον υπολογισμό του δείκτη απόδοσης συνολικών κεφαλαίων έγινε η 
συλλογή  των  ετήσιων  μεγεθών  του  καθαρού  κέρδους  μετά  φόρων  και  των 
συνολικών κεφαλαίων για όλες τις εταιρείες των δύο κατηγοριών για όλα τα έτη 
της εξεταζόμενης περιόδου.

ROA =
Καθαρά Κέρδη μετά φόρων

Σύνολο Ενεργητικού

Στη  συνέχεια  προχωρήσαμε  στον  υπολογισμό  του  δείκτη  απόδοσης 
συνολικών κεφαλαίων ROA για όλες τις εταιρείες για το κάθε έτος της περιόδου 
2002-2006.

Price  /  Earnings  

Για τον υπολογισμό του δείκτη P/E έγινε η συλλογή των τιμών των κοινών 
μετοχών43 των  εταιρειών  των  δύο  δειγμάτων  στις  31/12  κάθε  έτους  της 
πενταετίας. Επίσης, έγινε η συλλογή των κερδών μετά φόρων ανά μετοχή για όλες 
τις εταιρείες των δύο κατηγοριών για όλα τα έτη της εξεταζόμενης περιόδου.

P/E =
Τιμή της μετοχής

Κέρδη ανά μετοχή (EPS)

Στη συνέχεια προχωρήσαμε στον υπολογισμό του δείκτη P/E για όλες τις 
εταιρείες για το κάθε έτος της περιόδου 2002-2006.

Μερισματική Απόδοση

Για  τον  υπολογισμό  της  μερισματικής  απόδοσης  έγινε  η  συλλογή  των 
ετήσιων μερισμάτων ανά μετοχή καθώς και των τιμών των κοινών μετοχών των 
εταιρειών των δύο κατηγοριών στις 31/12 κάθε έτους της πενταετίας.

Μερισματική Απόδοση =
Μέρισμα ανά μετοχή

Τιμή μετοχής

Στη συνέχεια προχωρήσαμε στον υπολογισμό της μερισματικής απόδοσης 
για όλες τις εταιρείες για το κάθε έτος της περιόδου 2002-2006.

Στάδιο 4ο:  

43 Στο δείγμα μας δεν περιλαμβάνονται οι προνομιούχες μετοχές. 
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Υπολογισμός του μέσου όρου των εξεταζόμενων αριθμοδεικτών 

Έχοντας υπολογίσει  τους αριθμοδείκτες όλων των εταιρειών για όλα τα 
εξεταζόμενα  έτη  προχωρήσαμε  στον  υπολογισμό  του  μέσου  όρου  του  κάθε 
αριθμοδείκτη για την κάθε εταιρεία.  

Μέσος Όρος Αριθμοδείκτη =
∑  αριθμοδείκτη  

5

Στάδιο 5ο:  

Εξέταση εάν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων 
όρων των δύο κατηγοριών για όλους τους εξεταζόμενους αριθμοδείκτες. 

Για τον έλεγχο των μέσων χρησιμοποιήσαμε τα ακόλουθα στατιστικά tests:

 Το Independent – Sample Τ-test που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
να γίνει αποδεκτή ή να απορριφθεί η υπόθεση ότι  οι μέσες τιμές των 
αριθμοδεικτών των δύο κατηγοριών είναι ίσες. 

 Το μη παραμετρικό test Mann-Whitney. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  6 ο

6.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε στα βασικά χαρακτηριστικά των δύο 
κατηγοριών, αρχικά παραθέτουμε τη λίστα με τις επιχειρήσεις που απαρτίζουν 
την  κατηγορία  των  μεγαλύτερων  επιχειρήσεων  καθώς  και  τη  λίστα  με  τις 
επιχειρήσεις που απαρτίζουν την κατηγορία των μικρότερων επιχειρήσεων του 
Χ.Α. με βάση τον μέσο όρο του κύκλου εργασιών για την πενταετία 2002-2006. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 2002-2006

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

ΚΥΚΛΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΣΕ € 

(2002-2006)

ΥΠΕΡ ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΤΟΣ 

ΙΔΡΥΣ

ΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ 

Χ.Α.

01
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 4.977.373.027,40
Πετρέλαιο & 

Αέριο

ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 1975 30/06/1998

02
ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

Α.Ε.

4.098.300.200,00 Υπηρεσίες Κοινής 

Ωφέλειας

ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 2000 12/12/2001

03

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩ

Ν ΑΓΩΝΩΝ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

Α.Ε.

3.084.588.200,00 Ταξίδια & 

Αναψυχή

ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

2001
25/04/2001

04
ΟΤΕ Α.Ε. 2.945.181.371,65

Τηλεπικοινωνίες
 ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
1949 19/04/1996

05
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 

(ΕΛΛΑΣ) 

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ

2.282.492.951,22 Πετρέλαιο & 

Αέριο

ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
1972 06/08/2001

06
ΕΘΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

2.273.207.200,00
Τράπεζες

ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
1841 22/02/1905

07
ΤΡ. EFG 

EUROBANK 

ERGASIAS ΑΕ.

2.161.315.000,00
Τράπεζες

ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
23/08/1926
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08
ALPHA 

ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
1.570.760.400,00

Τράπεζες
ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 1879 02/11/1925

09
COSMOTE - 

ΚΙΝΗΤΕΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

ΙΕΣ Α.Ε.

1.395.662.414,89
Τηλεπικοινωνίες

Συγχώνευση / 

Διαγραφή 

20/05/2008

1996 12/10/2000

10
ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
908.097.689,54

Τράπεζες
ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 17/01/1918

11
ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΚΥΠΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

887.413.000,00
Τράπεζες

ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

08/11/2000

12
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

879.966.967,44
Τράπεζες

ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΙΚΡΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

1907 08/04/1909

13
ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ

Σ A.E.

863.284.278,37 Εμπόριο - 

Λιανικό & 

Χονδρικό 

Εμπόριο 

ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

26/11/1990

14
ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

836.253.200,00
Τράπεζες

ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
1929 19/01/2001

15
COCA-COLA 

Ε  .  Ε  .  Ε  .   Α  .  Ε  .  
608.551.422,60

Τρόφιμα & Ποτά
ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
1969 15/07/1991

16
Α.Γ.Ε.Τ 

ΗΡΑΚΛΗΣ
539.750.035,20 Κατασκευές & 

Υλικά 

Κατασκευών

ΧΑΜΗΛΗΣ 

ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ, ΕΜΠΟΡ. 

& Ε.Χ.

1911 06/06/1919

17
ΑΤΛΑΝΤΙΚ 

ΣΟΥΠΕΡ 

ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.Ε.

539.750.035,20 Εμπόριο - 

Λιανικό & 

Χονδρικό 

Εμπόριο 

ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΙΚΡΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

1997
11/01/2001

18

ΤΙΤΑΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ

446.101.922,60 Κατασκευές & 

Υλικά 

Κατασκευών

ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

22/02/1912

19

ΕΛΒΑΛ Α.Ε 

ΒΙΟΜ/ΝΙΑ 

ΕΠΕΞΕΡΓ. 

ΑΛΟΥΜ.

444.748.116,20
Πρώτες Ύλες 

ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
1981 10/06/1996

20
ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε 

(ΠΡΩΗΝ 

ΒΕΚΤΩΡ)

402.865.162,52
Πρώτες Ύλες

ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
1977 27/12/1996

21
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. 

ΣΥΜΜΕΤOΧΩΝ
387.409.982,84

Τεχνολογία
ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
1977 28/06/1990
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22
ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. 

(ΠΡΩΗΝ 

ΕΡΛΙΚΟΝ)

368.179.301,84
Πρώτες Ύλες

ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
1974 12/12/1994

23
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧ

ΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ 

Α.Ε.

342.332.310,25 Προσωπικά & 

Οικιακά Αγαθά

ΧΑΜΗΛΗΣ 

ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ, ΕΜΠΟΡ. 

& Ε.Χ.

1888 23/02/1976

24
Info-Quest 

Α.Ε.Β.Ε.
339.070.900,87

Τεχνολογία
ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
1981 17/12/1998

25
ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 336.042.872,46 Κατασκευές & 

Υλικά 

Κατασκευών

ΧΑΜΗΛΗΣ 

ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ, ΕΜΠΟΡ. 

& Ε.Χ.

1973 08/08/1994

26
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 330.527.310,41 Υπηρεσίες Κοινής 

Ωφέλειας

ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
28/01/2000

27
ΕΛΛ. ΒΙΟΜ. 

ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.
245.950.283,95

Τρόφιμα & Ποτά
ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΙΚΡΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

1962 30/08/1993

28

JUMBO 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ

226.129.552,80 Προσωπικά & 

Οικιακά Αγαθά

ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
1986 19/06/1997

29
ΠΛΑΙΣΙΟ 

COMPUTERS 

Α.Ε.Β.Ε.

225.571.415,73
Τεχνολογία

ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
1989 15/03/1999

30
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩ

Ν ΕΙΔΩΝ Α.Ε.

221.968.920,95
Εμπόριο

ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΙΚΡΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

1979 30/03/1998

31
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
198.501.287,96

Πρώτες Ύλες
ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
1969 30/07/1998

32
ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 195.495.587,61 Κατασκευές & 

Υλικά 

Κατασκευών

Συγχώνευση / 

Διαγραφή 

24/12/2008

1972 20/01/1994

33
ΜΙΝΩΙΚΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ ANE
195.120.213,65 Ταξίδια & 

Αναψυχή

ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
1972 05/05/1998

34
ΙΑΤΡΙΚΟ 

ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
189.984.099,89

Υγεία
ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
1983 29/08/1991

35

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

189.293.916,49 Ταξίδια & 

Αναψυχή

ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
1967 21/01/1999
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36
ΓΕΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

187.703.537,84
Τράπεζες

ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
1937 26/01/1963

37
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 

Α.Ε.Β.Ε.
183.861.297,73

Εμπόριο
ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
1958 18/06/1997

38
J. & P. - ΑΒΑΞ 

Α.Ε.
181.473.318,74 Κατασκευές & 

Υλικά 

Κατασκευών

ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
1986 24/08/1994

39
MARFIN 

ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΤΡΑΠΕΖΑ

166.953.130,08
Τράπεζες

ΧΑΜΗΛΗΣ 

ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ, ΕΜΠΟΡ. 

& Ε.Χ.

1936 17/07/1991

40
CYCLON ΕΛΛΑΣ 

Α.Β.Ε.Ε.& Ε. 

Λιπαντικών & 

Πετρ/ών

165.079.188,20
Χημικά

ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΙΚΡΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

1974 17/12/1990

41
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 163.621.529,36 Βιομηχανικά 

Προϊόντα & 

Υπηρεσίες

ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
1962 09/02/1973

42
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 

Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

149.938.185,82
Πρώτες Ύλες

ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
1990 31/07/1995

43
F.G. EUROPE 

Α.Ε.
149.025.716,66 Προσωπικά & 

Οικιακά Αγαθά

ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
1958 16/11/1968

44
ΑΛΟΥΜΥΛ 

ΜΥΛΩΝΑΣ 

ΒΙΟΜ. ΑΛΟΥΜ. 

Α.Ε.

147.344.929,20
Πρώτες Ύλες

ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΙΚΡΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

1988
26/01/1998

45
ALTEC ΑΒΕΕ 141.118.238,02

Τεχνολογία
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
1988 02/08/1995

46
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.
140.857.742,44 Βιομηχανικά 

Προϊόντα & 

Υπηρεσίες

ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΙΚΡΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

16/11/1994

47
ΑΘΗΝΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

139.697.800,00 Κατασκευές & 

Υλικά 

Κατασκευών

ΧΑΜΗΛΗΣ 

ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ, ΕΜΠΟΡ. 

& Ε.Χ.

1966 30/01/1995

48
CROWN HELLAS 

CAN A.E.
137.182.496,37 Βιομηχανικά 

Προϊόντα & 

Υπηρεσίες

ΧΑΜΗΛΗΣ 

ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ, ΕΜΠΟΡ. 

& Ε.Χ.

1965 07/01/1992

49

ΣΕΛΜΑΝ 

ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙ

ΚΗ ΒΙΟΜ. 

ΕΠΕΞ. ΞΥΛΟΥ 

136.698.862,00 Κατασκευές & 

Υλικά 

Κατασκευών

ΧΑΜΗΛΗΣ 

ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ, ΕΜΠΟΡ. 

& Ε.Χ.

1962 28/03/1988

50
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 133.968.202,95 Ταξίδια & 

Αναψυχή

ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
1992 03/11/1999
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 2002-2006

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

ΚΥΚΛΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΕ €

(2002-2006)

ΥΠΕΡ ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

ΣΤΟ Χ.Α.

51
ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 11.480.804,18

Τρόφιμα & Ποτά
ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΙΚΡΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ

05/12/1994

52
ΓΕΚΕ Α.Ε. 11.406.058,03 Ταξίδια & 

Αναψυχή

ΧΑΜΗΛΗΣ 

ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ, 

ΕΜΠΟΡ. & Ε.Χ.

1972 01/09/2000

53
PLIAS ΑΒΕΕ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩ

Ν ΑΓΑΘΩΝ

11.337.372,02 Προσωπικά & 

Οικιακά Αγαθά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
1960 16/08/1972

54
RAINBOW A.E. 11.061.399,07

Τεχνολογία
ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΙΚΡΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ

1986 18/12/2001

55
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
10.698.599,63 Μέσα 

Ενημέρωσης

ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΙΚΡΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ

1982 10/02/2000

56
ΕΛΦΙΚΟ Α.Ε.Ε. 10.454.695,20 Προσωπικά & 

Οικιακά Αγαθά

ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΙΚΡΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ

1973 28/08/1987

57
ΜΑΞΙΜ - 

ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ 

Α.Ε.

9.846.852,04 Προσωπικά & 

Οικιακά Αγαθά

ΧΑΜΗΛΗΣ 

ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ, 

ΕΜΠΟΡ. & Ε.Χ.

1987
31/05/1995

58
ΕΛΒΕ - 

ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 

Α.Ε.

9.736.175,95 Προσωπικά & 

Οικιακά Αγαθά

ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΙΚΡΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ

1987 10/07/1995

59
ΒΑΡΑΓΚΗΣ 

Α.Β.Ε.Π.Ε.
9.522.245,46 Προσωπικά & 

Οικιακά Αγαθά

ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΙΚΡΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ

1980 29/07/1998

60
VIVERE 

ENTERTAINMEN

T ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΚΑΙ 

9.507.971,00
Εμπόριο

ΧΑΜΗΛΗΣ 

ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ, 

ΕΜΠΟΡ. & Ε.Χ.

1976 18/08/1995

61
ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. 8.926.155,40 Προσωπικά & 

Οικιακά Αγαθά

ΧΑΜΗΛΗΣ 

ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ, 

ΕΜΠΟΡ. & Ε.Χ.

1985
01/07/1998

62
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ 

ΤΕΒ ΑΕ

8.827.329,44 Κατασκευές & 

Υλικά 

Κατασκευών

ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ

1962 20/04/1994
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ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε. 8.753.782,11 Προσωπικά & 

Οικιακά Αγαθά

ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΙΚΡΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ

1971 03/08/2000

64
ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. 8.581.057,80 Κατασκευές & 

Υλικά 

Κατασκευών

ΧΑΜΗΛΗΣ 

ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ, 

ΕΜΠΟΡ. & Ε.Χ.

1940 30/08/1972

65
QUALITY AND 

RELIABILITY 

Α  .  Β  .  Ε  .  Ε  .  

8.514.562,53
Τεχνολογία

ΧΑΜΗΛΗΣ 

ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ, 

ΕΜΠΟΡ. & Ε.Χ.

1992
11/08/2000

66
HITECH SNT 

Α.Ε.
8.159.665,28

Τεχνολογία
ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

26-FEB-07
04/09/2002

67
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ 

Μ.Κ.Ν. Α.Ε.
8.135.619,38 Ταξίδια & 

Αναψυχή

ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΙΚΡΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ

1986 10/04/1998

68
ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 

Α.Ε.

8.088.400,00 Προσωπικά & 

Οικιακά Αγαθά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 1967 06/04/1994

69
ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛ

ΩΝ
7.654.826,19

Πρώτες Ύλες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ,

ΑΠΟ 01/12/08 

1939 11/12/1946

70
ΖΗΝΩΝ ΑΕ 7.574.569,60 Βιομηχανικά 

Προϊόντα & 

Υπηρεσίες

ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΙΚΡΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ

19/07/2002

71
Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ 

Α.Ε.
7.545.069,85 Πρώτες Ύλες

ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΙΚΡΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ

1948 01/08/1972

72
ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. 7.534.267,55 Χρηματοοικονομ

ικές Υπηρεσίες

ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΙΚΡΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ

1991 27/07/1992

73
ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ 

ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.
6.811.813,11

Τρόφιμα & Ποτά
ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΙΚΡΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ

1992 14/01/2000

74
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟ

Ι Α.Ε. ΣΥΜΒ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ

6.070.613,66 Βιομηχανικά 

Προϊόντα & 

Υπηρεσίες

ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΙΚΡΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ

1993 07/01/2002

75
ΥΙΟΙ 

Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙ

ΩΤΗ - 

ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜ. 

5.935.838,10
Τρόφιμα & Ποτά

ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΙΚΡΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ

1970 27/12/1999

76
ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟ

Ι Κ. 

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛ

ΟΣ Α.Ε.

5.726.815,92
Τρόφιμα & Ποτά

ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΙΚΡΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ

1935 24/11/1949

77
ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ 

ΑΒΕΕ
5.220.314,77 Προσωπικά & 

Οικιακά Αγαθά

ΧΑΜΗΛΗΣ 

ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ, 

ΕΜΠΟΡ. & Ε.Χ.

1967 31/12/1991
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UNIBRAIN Α.Ε. 5.032.181,15

Τεχνολογία
ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΙΚΡΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ

1990 30/04/2001

79
COMPUCON 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΑΒΕΕ

4.952.689,55
Τεχνολογία

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
1993 02/04/2002

80
ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε. 4.436.993,13

Τρόφιμα & Ποτά
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
1924 01/08/1939

81
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ 

ΔΕΣΜΟΣ 

Α.Ε.Β.Ε

3.801.938,39 Προσωπικά & 

Οικιακά Αγαθά
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

1979
26/07/1990

82
M.L.S. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Α.Ε.

3.644.299,97
Τεχνολογία

ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΙΚΡΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ

1995 13/06/2001
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ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 3.533.205,45 Προσωπικά & 

Οικιακά Αγαθά

ΧΑΜΗΛΗΣ 

ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ, 

ΕΜΠΟΡ. & Ε.Χ.

27/03/1974

84
ΕΛΛΑΤΕΞ 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ 

ΙΝΕΣ Α.Ε.

3.372.336,49 Προσωπικά & 

Οικιακά Αγαθά

ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ, 

ΑΠΟ ΤΙΣ 

01/09/2006

1969
19/03/1996

85
ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ 

ΑΛΦΑ Α.Ε.
3.353.192,06 Προσωπικά & 

Οικιακά Αγαθά

ΧΑΜΗΛΗΣ 

ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ, 

ΕΜΠΟΡ. & Ε.Χ.

1927
30/08/1976
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ΖΑΜΠΑ Α.Ε. 3.320.987,50 Προσωπικά & 

Οικιακά Αγαθά

ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΙΚΡΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ

1962 26/07/1972

87
ΑΛΥΣΙΔΑ 

Α.Β.Ε.Ε.
3.145.279,60 Προσωπικά & 

Οικιακά Αγαθά

ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ, 

ΑΠΟ ΤΙΣ 

19/04/06

1989 01/11/1990

88
EVEREST Α.Ε. 2.703.599,12

Ταξίδια & 

Αναψυχή

ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΙΚΡΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ, 

1990 26/08/1999

89
ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. 2.631.738,64 Ακίνητη 

Περιουσία

ΧΑΜΗΛΗΣ 

ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ, 

ΕΜΠΟΡ. & Ε.Χ.

1923
13/07/1967

90
ΑΙΟΛΙΚΗ 

Α.Ε.Ε.Χ.
2.238.212,20 Χρηματοοικονομ

ικές Υπηρεσίες

ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΙΚΡΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ

09/08/1993

91
LAMDA 

DEVELOPMENT 

Α.Ε.

1.956.846,44 Ακίνητη 

Περιουσία

ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ

1977 25/09/1995

92
ΚΕΡΑΜΕΙΑ 

ΑΛΛΑΤΙΝΗ 

Α.Β.Ε.Τ.Ε.

1.546.819,97 Κατασκευές & 

Υλικά 

Κατασκευών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
1964 30/08/1965
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ALTIUS 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

Α.Ε.Ε.Χ.

1.482.516,27

Χρηματοοικονομ

ικές Υπηρεσίες

ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΙΚΡΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ

16/08/2002

94
INTERINVEST 

Δ.Ε.Α.Ε.Ε.Χ.
1.322.882,90 Χρηματοοικονομ

ικές Υπηρεσίες

ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΙΚΡΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ

1991 15/01/1992

95
ΜΠΗΤΡΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ 

Α.Ε.

1.111.411,61
Πρώτες Ύλες

ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΙΚΡΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ

1945 13/03/1990

96
EUROLINE 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

Α.Ε.Ε.Χ.

1.107.266,93 Χρηματοοικονομ

ικές Υπηρεσίες

ΧΑΜΗΛΗΣ 

ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ, 

ΕΜΠΟΡ. & Ε.Χ.

2002 11/12/2002
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ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ 

Α.Β.Ε.Ε. Δ.Ε.
1.095.814,93

Τεχνολογία
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
1972 09/08/1990

98
ΑΚΤΙΒ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

Α.Ε.Ε.Χ.

969.070,67 Χρηματοοικονομ

ικές Υπηρεσίες

ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ,

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ/ 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ

1998

01/09/1999

99
ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ 

Α.Ε.Β.Ε.

533.711,82 Προσωπικά & 

Οικιακά Αγαθά

ΧΑΜΗΛΗΣ 

ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ, 

ΕΜΠΟΡ. & Ε.Χ.

1973 27/08/1991

100
Ι  .   ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ   

&   ΥΙΟΣ   

HOLDING A.E.

431.200,00
Τρόφιμα & Ποτά

ΧΑΜΗΛΗΣ 

ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ, 

ΕΜΠΟΡ. & Ε.Χ.
1879

01/11/1987
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6.2.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Στο  σημείο  αυτό  θα  αναφερθούμε  στα  χαρακτηριστικά  των  δύο 
κατηγοριών. Θα περιγράψουμε τις δύο κατηγορίες με βάση τον κύκλο εργασιών 
που παρουσιάζουν, την κατηγορία διαπραγμάτευσης στην οποία ανήκουν, τον 
υπέρ κλάδου στον οποίο εντάσσονται και τέλος θα εξετάσουμε τις δύο κατηγορίες 
από  την  πλευρά  του  χρόνου  διαπραγμάτευσης  των  μετοχών  τους  στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών.

 6.2.1  Κυκλος Εργασιων

Το  44%  των  μικρότερων  επιχειρήσεων  αποτελείται  από  εταιρείες  που 
παρουσιάζουν  μέσο  όρο  κύκλου εργασιών  έως  5.000.000 €  για  το  διάστημα 
2002-2006. Οι εταιρείες με κύκλο εργασιών από 5.000.001€ έως 10.000.000€ 
καταλαμβάνουν  επίσης  το  44%  της  κατηγορίας.  Ενώ  μόλις  το  12%  της 
κατηγορίας αυτής καταλαμβάνουν οι εταιρείες με υψηλότερο μέσο όρο κύκλου 
εργασιών από 10.000.000 μέχρι 50.000.000 €. 
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Όσον αφορά στην κατηγορία των μεγαλύτερων εταιρειών το  μεγαλύτερο 
ποσοστό 48% καταλαμβάνουν οι εταιρείες που παρουσιάζουν μέσο όρο κύκλου 
εργασιών  από  100.000.001€  έως  250.000.000€.  Το  18%  αποτελείται  από 
εταιρείες  που  κυμαίνονται  από  250.000.0001€  μέχρι  500.000.000€.  Οι 
εταιρείες  που  παρουσιάζουν  κύκλο  εργασιών  μεταξύ  500.000.000€  και 
1.000.000.000€ αποτελούν το 16% της κατηγορίας, ενώ το 10% αποτελείται από 
τις εταιρείες που κυμαίνονται από 1.000.000.000 € έως 2.500.000.000€. Τέλος, 
μόλις το 8% της κατηγορίας και το 4% του συνόλου του δείγματος αποτελείται 
από εταιρείες  που παρουσιάζουν  μέσο  όρο κύκλου εργασιών που κυμαίνεται 
μεταξύ 2.500.000.000€-5.000.000.000€.     

ΠΙΝΑΚΑΣ 1ος: ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ * ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Crosstabulation

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Total

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

ΚΥΚΛΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

0-5.000.000 Count 0 22 22

% within ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ,0% 44,0% 22,0%

5.000.001-10.000.000 Count 0 22 22

% within ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ,0% 44,0% 22,0%

10.000.001-50.000.000 Count 0 6 6

% within ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ,0% 12,0% 6,0%

100.000.001-250.000.000 Count 24 0 24

% within ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 48,0% ,0% 24,0%

250.000.001-500.000.000 Count 9 0 9

% within ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 18,0% ,0% 9,0%

500.000.001-1.000.000.000 Count 8 0 8

% within ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 16,0% ,0% 8,0%

1.000.000.001-2.500.000.000 Count 5 0 5

% within ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10,0% ,0% 5,0%

2.500.000.001-5.000.000.000 Count 4 0 4

% within ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8,0% ,0% 4,0%

Total Count 50 50 100

% within ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 100,0% 100,0% 100,0%

 

6.2.2  Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Μετοχών 

Οι  μετοχές  που  διαπραγματεύονται  στο  Χρηματιστήριο  Αθηνών 
κατατάσσονται σε κατηγορίες διαπραγμάτευσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών  και  την  5η τροποποίηση του με  την  από 26-4-2007 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. οι μετοχές κατατάσσονται στις 
ακόλουθες κατηγορίες:44

44 www.ase.gr/content/gr/MarketData/Markets/ 
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 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Προϋποθέσεις εισαγωγής:

- Ίδια Κεφάλαια > 15.000.000.€ 

- Κέρδη προ φόρων τριετίας > 12.000.000€ 

- Κέρδη προ φόρων ανά έτη > 3.000.000€ ή 

- EBITDA τριετίας>16.000.000 € 

- EBITDA ετήσιο>4.000.000 € 

- Ύψος συνολικής κεφαλαιοποίησης της εταιρείας> 150.000.000 €

Προϋποθέσεις παραμονής:

- Μέση Κεφαλαιοποίηση > 100.000.000 €

- Εμπορευσιμότητα > 20%

- Διασπορά > 20%

- Σταθμισμένη Κυκλοφοριακή Ταχύτητα < 200% (κατά το προηγούμενο της 
αναθεώρησης εξάμηνο) 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Προϋποθέσεις παραμονής:

Στην  κατηγορία αυτή μεταφέρονται εταιρείες από την κατηγορία της 
Μεγάλης  κεφαλαιοποίησης   όταν  σε  δύο  διαδοχικές  αναθεωρήσεις 
διαπιστωθεί τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω.

- 18% <Διασπορά < 20%

- 15% < Εμπορευσιμότητα < 20%

- 95.000.000€<Μέση Κεφαλαιοποίηση εξαμήνου<100.000.000€  

Κατά  την  τακτική  αναθεώρηση  διαπιστωθεί  τουλάχιστον  ένα  από  τα 
παρακάτω:

- Διασπορά < 18%

- Εμπορευσιμότητα < 15%

- Μέση Κεφαλαιοποίησης εξαμήνου < 95.000.000€ 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ, ΕΜΠΟΡ. & Ε.Χ.

Βασικές προϋποθέσεις για την ένταξη
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- Διασπορά <15% των εισηγμένων  τίτλων ή

- Εμπορευσιμότητα < 5 % ή

- Τιμή διαπραγμάτευσης < 0,30 € ή

- Ετήσια συνολικά έσοδα < 3.000.000 € ή 

- Μείωση (<10%) του ποσοστού διασποράς 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

Βασικές προϋποθέσεις για την ένταξη:

1. Στις περιπτώσεις που η εταιρεία παρουσιάζει:

- Αρνητική Καθαρή Θέση ή 

- Ζημίες χρήσεως μεγαλύτερες του 30% της καθαρής θέσης 
χωρίς  ταυτόχρονα  να  υπάρχει  πρόσκληση  Γ.Σ  για  την 
αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. ή 

- Σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές ή 

- Κατάθεση αίτησης για υπαγωγή στα άρθρα 44, 45, και 46 
του Ν., 1892/1990 ή 

- Ανακοίνωση  ή  εμφάνιση  γεγονότων  που  δημιουργούν 
σοβαρές  αμφιβολίες  ή  αβεβαιότητα  σχετικά  με  την 
δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίσει την επιχειρηματική 
της δραστηριότητα. 

2. Στις περιπτώσεις: 

- Έμμεσης εισαγωγής μη εισηγμένης εταιρείας ή 

- Εισηγμένης  που  αποφασίζει  τη  δραστηριοποίηση  της  σε 
κλάδο που δεν είναι συναφής ή συμπληρωματικός με την 
δραστηριότητά της, 

- και εφόσον επέρχεται σημαντική επίπτωση στα οικονομικά 
μεγέθη  της  εισηγμένης,  οι  μετοχές  της  δύνανται  να 
μεταφέρονται στην κατηγορία "επιτήρηση" τουλάχιστον για 
ένα  εξάμηνο  και  παραμένουν  στην  κατηγορία  αυτή 
οπωσδήποτε μέχρι τη δημοσίευση των πρώτων εξαμηνιαίων 
ή ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που θα δημοσιευτούν 
μετά  την  πάροδο  του  εξαμήνου  και  στις  οποίες  και  θα 
απεικονίζονται  τα  αποτελέσματα  και  η  περιουσιακή 
κατάσταση  της  εισηγμένης  μετά  και  τη  δραστηριοποίηση 
τους στον νέο κλάδο. 

3. Στις περιπτώσεις: 
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- Εισηγμένης  που  αποφασίζει  τη  δραστηριοποίηση  της  σε 
κλάδο  για  τον  οποίο  έχουν  θεσπιστεί  ειδικοί  όροι  και 
προϋποθέσεις εισαγωγής στο χρηματιστήριο ή 

- Εισηγμένης  που  αποφασίζει  τη  δραστηριοποίηση  της  σε 
κλάδο  για  τον  οποίο  απαιτείται  η  απόκτηση  ειδικών 
διοικητικής  ή  άλλης  φύσης  αδειών,  οι  μετοχές  των 
εισηγμένων  εταιρειών  μεταφέρονται  στην  κατηγορία 
"επιτήρηση" μέχρι την απόκτηση των αδειών ή την πλήρωση 
των όρων και προϋποθέσεων, κατά περίπτωση. 

4. Στην επιτήρηση υπάγονται μετοχές εταιρειών: 

- οι οποίες παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
τις ενότητες 4 και 5 του Κανονισμού και 

- στην περίπτωση άρσης της αναστολής (για ένα μήνα). 

5. Στην κατηγορία Επιτήρησης εντάσσονται μετοχές εταιρειών εφόσον 
διαπιστωθούν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ): 

- ασαφείς  ή  αρνητικές  διατυπώσεις  στο  πιστοποιητικό  του 
Ορκωτού Ελεγκτή, 

- ελλείψεις  στις  περιοδικές  ή  ετήσιες  χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις, 

- μη συμμόρφωση των εκδοτριών εταιρειών με την νομοθεσία 
περί  της  εταιρικής  διακυβέρνησης  ή  ύπαρξης  σοβαρών 
ελλείψεων κατά την εφαρμογή της. Η ένταξη στην κατηγορία 
επιτήρησης μετά από διαπίστωση των σχετικών λόγων από 
την ΕΚ, ή μετά από αίτημά της, πραγματοποιείται από την 
αρμόδια  Διεύθυνση  του  ΧΑ  ή  από  άλλο  σχετικά 
εξουσιοδοτημένο  όργανο  του  ΧΑ την  επόμενη συνεδρίαση 
από την γνωστοποίηση στο ΧΑ της ως άνω διαπίστωσης ή 
αιτήματος. 

 ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 

Το 70% (35 από τις 50)  των επιχειρήσεων που έχουμε κατατάξει  στην 
κατηγορία  των  μεγαλυτέρων  επιχειρήσεων  διαπραγματεύονται  στην  κατηγορία 
μεγάλης κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το 14% (7 από τις 50) 
διαπραγματεύεται  στην  κατηγορία  μεσαίας  ή  μικρής  κεφαλαιοποίησης.  Στην 
κατηγορία  επιτήρησης  ανήκουν  το  14%  των  μεγαλυτέρων  επιχειρήσεων  του 
δείγματος μας, ενώ το υπόλοιπο 2% (μια μόνο επιχείρηση) διαγράφτηκε από το 
Χρηματιστήριο Αθηνών μετά τη συγχώνευση της στις 20/05/2008.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2ος: ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ * ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Crosstabulation

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Total

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΙΑΠΡΑ-

ΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Count 35 2 37

% within ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 70,0% 4,0% 37,0%

% of Total 35,0% 2,0% 37,0%

ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΙΚΡΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Count 7 23 30

% within ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 14,0% 46,0% 30,0%

% of Total 7,0% 23,0% 30,0%

ΧΑΜΗΛΗΣ 

ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ, ΕΜΠΟΡ. 

& Ε.Χ.

Count 7 13 20

% within ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 14,0% 26,0% 20,0%

% of Total 7,0% 13,0% 20,0%

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Count 0 8 8

% within ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ,0% 16,0% 8,0%

% of Total ,0% 8,0% 8,0%

ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ Count 0 4 4

% within ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ,0% 8,0% 4,0%

% of Total ,0% 4,0% 4,0%

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Count 1 0 1

% within ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2,0% ,0% 1,0%

% of Total 1,0% ,0% 1,0%

Total Count 50 50 100

% within ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 100,0% 100,0% 100,0%

% of Total 50,0% 50,0% 100,0%

Όσον αφορά στην κατηγορία των μικρότερων εταιρειών το  μεγαλύτερο 
ποσοστό  46%  καταλαμβάνουν  οι  εταιρείες  που  διαπραγματεύονται  στην 
κατηγορία  μεσαίας  και  μικρής  κεφαλαιοποίησης.  Το  26%  αποτελείται  από 
εταιρείες  που  διαπραγματεύονται  στην  κατηγορία  χαμηλής  διασποράς  και 
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ειδικών χρηματιστηριακών χαρακτηριστικών.  Οι  εταιρείες  που έχουν  ενταχθεί 
στην κατηγορία επιτήρησης αποτελούν το 16% της κατηγορίας των μικρότερων 
επιχειρήσεων,  ενώ  μόλις  το  4%  αποτελείται  από  εταιρείες  που 
διαπραγματεύονται στην κατηγορία της μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Τέλος, το 8% 
της κατηγορίας καταλαμβάνουν οι εταιρείες που έχουν τεθεί σε αναστολή. 

Στη συνέχεια εξετάσαμε αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του μέσου όρου του 
κύκλου εργασιών που παρουσίασαν οι εταιρείες κατά το χρονικό διάστημα 2002-
2006 και της κατηγορίας διαπραγμάτευσης στην οποία εντάσσονται.  

Οι υποθέσεις που τέθηκαν ήταν:

Ηο: Ανεξάρτητες μεταβλητές

Η1: Υπάρχει σχέση μεταξύ τους 

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 52,766a 5 ,000

Likelihood Ratio 64,574 5 ,000

Linear-by-Linear Association 28,319 1 ,000

N of Valid Cases 100

a. 6 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.
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Εφαρμόζοντας  το  Chi-Square test οδηγούμαστε  στην  απόρριψη  της 
μηδενικής υπόθεσης. Συνεπώς, υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του 
μέσου  όρου  του  κύκλου  εργασιών  που  εμφανίζουν  οι  εταιρείες  και  της 
κατηγορίας στην οποία διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.    

6.2.3  Υπέρ-Κλάδος Στον Οποίο Εντάσσονται Οι Εταιρείες   

Οι  εταιρείες  που  είναι  εισηγμένες  στο  Χρηματιστήριο  Αθηνών 
κατατάσσονται σε 18 υπερ-κλάδους45.     

1. Πετρέλαιο & Αέριο  

2. Χημικά  

3. Πρώτες Ύλες  

4. Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών  

5. Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες  

6. Τρόφιμα & Ποτά  

7. Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά  

8. Υγεία  

9. Εμπόριο  

10. Μέσα Ενημέρωσης  

11. Ταξίδια & Αναψυχή  

12. Τηλεπικοινωνίες  

13. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας  

14. Τράπεζες  

15. Ασφάλειες  

16. Ακίνητη Περιουσία  

17. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες  

18. Τεχνολογία  

Προσπαθήσαμε να περιγράψουμε τις κατηγορίες των μεγαλύτερων και των 
μικρότερων επιχειρήσεων της  μελέτης  μας με  βάση τους  υπέρ κλάδους  τους 
οποίους ανήκουν. Ελέγξαμε επίσης το αν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση 
μεταξύ του μέσου όρου του κύκλου εργασιών και του υπέρ-κλάδου στον οποίο 
ανήκουν.     

45 www.ase.gr/content/gr/companies/ListedCo/Profiles/sectors.asp 
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Στην  κατηγορία  των  μεγαλύτερων  επιχειρήσεων   εντάσσονται  κυρίως 
εταιρείες που ανήκουν στον τραπεζικό κλάδο 18%, στον κλάδο των κατασκευών 
& των υλικών κατασκευών 14% καθώς και στον κλάδο των πρώτων υλών 12%.

Το μεγαλύτερο ποσοστό της κατηγορίας των μικρότερων εταιρειών 32% 
καταλαμβάνουν  οι  εταιρείες  του  κλάδου  προσωπικά  &  οικιακά  αγαθά. 
Ακολουθούν  ο  κλάδος   της  τεχνολογίας  με  14%,  ο  κλάδος  των 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και ο κλάδος των τροφίμων και ποτών με 12% ο 
κάθε ένας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3ος: ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΚΛΑΔΟΥ
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ΥΠΕΡΚΛΑΔΟΣ * ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Crosstabulation

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Total

ΥΠΕΡ

ΚΛΑΔΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ Count 9 0 9

% within ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 18,0% ,0% 9,0%

% of Total 9,0% ,0% 9,0%

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ Count 2 6 8

% within ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4,0% 12,0% 8,0%

% of Total 2,0% 6,0% 8,0%

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Count 0 6 6

% within ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ,0% 12,0% 6,0%

% of Total ,0% 6,0% 6,0%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Count 4 7 11

% within ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8,0% 14,0% 11,0%

% of Total 4,0% 7,0% 11,0%

ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ Count 4 3 7

% within ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8,0% 6,0% 7,0%

% of Total 4,0% 3,0% 7,0%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ Count 6 3 9

% within ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 12,0% 6,0% 9,0%

% of Total 6,0% 3,0% 9,0%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ 

ΑΓΑΘΑ

Count 3 16 19

% within ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6,0% 32,0% 19,0%

% of Total 3,0% 16,0% 19,0%

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ Count 2 0 2

% within ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4,0% ,0% 2,0%

% of Total 2,0% ,0% 2,0%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Count 7 3 10

% within ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 14,0% 6,0% 10,0%

% of Total 7,0% 3,0% 10,0%
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Εξετάσαμε  αν  υπάρχει  συσχέτιση  μεταξύ  του  μέσου  όρου του  κύκλου 
εργασιών που παρουσίασαν οι εταιρείες κατά το χρονικό διάστημα 2002-2006 
και του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται.  

Οι υποθέσεις που θέσαμε ήταν:

Ηο: Ανεξάρτητες μεταβλητές

Η1: Υπάρχει σχέση μεταξύ τους 

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 42,456a 16 ,000

Likelihood Ratio 53,668 16 ,000

Linear-by-Linear Association 1,210 1 ,271

N of Valid Cases 100

a. 28 cells (82,4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Εφαρμόζοντας  το  Chi-Square test οδηγούμαστε  στην  απόρριψη  της 
μηδενικής υπόθεσης. Συνεπώς, υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του 
μέσου όρου του κύκλου εργασιών που εμφανίζουν οι  εταιρείες  και  του υπέρ 
κλάδου στον οποίο ανήκουν.    

6.2.4  Χρόνια Διαπραγμάτευσης στο Χ. Α.

Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε τις δυο κατηγορίες 
από την πλευρά των ετών διαπραγμάτευσης των εταιρειών στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών. Θεωρούμε ότι τα έτη διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο δείχνουν την 
ωριμότητα των εταιρειών στη χρηματιστηριακή αγορά.   

ΠΙΝΑΚΑΣ 4ος: ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
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ΕΤΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ * ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Crosstabulation

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Total

ΕΤΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 0-5 Count 5 9 14

% within ΕΤΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 35,7% 64,3% 100,0%

% within ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10,0% 18,0% 14,0%

6-10 Count 17 12 29

% within ΕΤΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 58,6% 41,4% 100,0%

% within ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 34,0% 24,0% 29,0%

11-20 Count 17 18 35

% within ΕΤΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 48,6% 51,4% 100,0%

% within ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 34,0% 36,0% 35,0%

21-40 Count 3 7 10

% within ΕΤΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 30,0% 70,0% 100,0%

% within ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6,0% 14,0% 10,0%

41-60 Count 1 3 4

% within ΕΤΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 25,0% 75,0% 100,0%

% within ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2,0% 6,0% 4,0%

61-80 Count 1 1 2

% within ΕΤΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 50,0% 50,0% 100,0%

% within ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2,0% 2,0% 2,0%

81-100 Count 5 0 5

% within ΕΤΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 100,0% ,0% 100,0%

% within ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10,0% ,0% 5,0%

101-120 Count 1 0 1

% within ΕΤΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 100,0% ,0% 100,0%

% within ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2,0% ,0% 1,0%

Total Count 50 50 100

% within ΕΤΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 50,0% 50,0% 100,0%

% within ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 100,0% 100,0% 100,0%

Το  μεγαλύτερο  ποσοστό  και  των  δύο  κατηγοριών  καταλαμβάνουν  οι 
εταιρείες που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών 6 με 10 χρόνια ή 
11  με  20  χρόνια.  Συγκεκριμένα,  το  34%  της  κατηγορίας  των  μεγαλύτερων 
εταιρειών  καταλαμβάνουν  οι  εταιρείες  που  διαπραγματεύονται  στο 
Χρηματιστήριο  11  με  20  χρόνια,  ενώ  για  την  κατηγορία  των  μικρότερων 
εταιρειών  το  ποσοστό  αυτό  ανέρχεται  στο  36%.  Οι  εταιρείες  που 
διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο 6 με 10 χρόνια καταλαμβάνουν  το 34% 
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της  κατηγορίας  των  μεγαλύτερων  εταιρειών  ενώ  το  ποσοστό  αυτό  για  την 
κατηγορία των μικρότερων εταιρειών ανέρχεται στο 24%. 

Τέλος το 78% των εταιρειών που ανήκουν στη κατηγορία των μεγαλύτερων 
επιχειρήσεων διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών  4 με 20 χρόνια, το 
αντίστοιχο ποσοστό για την κατηγορία των μικρότερων επιχειρήσεων ανέρχεται 
επίσης σε 78%. 

Εξετάσαμε  αν  υπάρχει  συσχέτιση  μεταξύ  του  μέσου  όρου του  κύκλου 
εργασιών που παρουσίασαν οι εταιρείες κατά το χρονικό διάστημα 2002-2006 
και των ετών που οι εταιρείες αυτές διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο.  

Οι υποθέσεις που εξετάσαμε ήταν:

Ηο: Ανεξάρτητες μεταβλητές

Η1: Υπάρχει σχέση μεταξύ τους 
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Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 10,633a 7 ,155

Likelihood Ratio 13,064 7 ,071

Linear-by-Linear Association 1,697

1

,193

N of Valid Cases 100

a. 8 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

Εφαρμόζοντας  το  Chi-Square test οδηγούμαστε  στη  αποδοχή  της 
μηδενικής υπόθεσης. Συνεπώς, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ 
του  μέσου  όρου  του  κύκλου  εργασιών  που  εμφανίζουν  οι  εταιρείες  και  του 
χρόνου διαπραγμάτευσης τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.  

6.2.5  Συμπεράσματα 

Η κατηγορία των μικρότερων επιχειρήσεων αποτελείται από επιχειρήσεις 
που παρουσιάζουν κύκλο εργασιών από 400.000€ έως 12.000.000€. Το 46% των 
επιχειρήσεων αυτών διαπραγματεύονται στην κατηγορία της μεσαίας και μικρής 
κεφαλαιοποίησης.  Το  32% των  μικρότερων  επιχειρήσεων  ανήκουν  στο  κλάδο 
Προσωπικά & Οικιακά αγαθά και τέλος, το 36% των μικρότερων επιχειρήσεων 
διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών 11 με 20 χρόνια.  

Από την άλλη, η κατηγορία των μεγαλύτερων επιχειρήσεων αποτελείται 
από επιχειρήσεις  που παρουσιάζουν  κύκλο εργασιών  από 130.000.000€ έως 
4.977.373.027€. Το 70% των επιχειρήσεων που εντάσσονται στις μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις  του  Χ.  Α.  διαπραγματεύονται  στην  κατηγορία  της  Μεγάλης 
Κεφαλαιοποίησης. Το 18% των επιχειρήσεων της κατηγορίας αυτής προέρχεται 
από  τον  τραπεζικό  κλάδο,  ενώ  το  34%  των  επιχειρήσεων  αυτών 
διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών 6 με 10 χρόνια.          

Εφαρμόζοντας  το  Chi-Square test οδηγούμαστε  στο  συμπέρασμα  ότι 
υπάρχει  στατιστικά  σημαντική  σχέση  μεταξύ  του  μέσου  όρου  του  κύκλου 
εργασιών  που  εμφανίζουν  οι  εταιρείες  και  της  κατηγορίας  στην  οποία 
διαπραγματεύονται  στο  Χρηματιστήριο  Αθηνών,  στατιστικά  σημαντική  σχέση 
επίσης  διαπιστώθηκε  μεταξύ  του  μέσου  όρου  του  κύκλου  εργασιών  που 
εμφανίζουν οι εταιρείες και του υπέρ κλάδου στον οποίο ανήκουν.    Αντίθετα, 
δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του μέσου όρου του κύκλου 
εργασιών που εμφανίζουν οι εταιρείες και του χρόνου διαπραγμάτευσης τους στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών   
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  7 ο  

Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η

7 . 1 .  Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Α  Α Ν Α Λ Υ Σ Η Σ  

Ως  δεδομένα  χρησιμοποιήθηκαν  οι  μέσοι  όροι  των  εξεταζόμενων 
αριθμοδεικτών  που  παρουσίασαν  οι  100  εταιρείες  του  δείγματος  για  την 
πενταετία 2002-2006. (βλ. παράρτημα) 

Κατηγορία 1η: Οι 50 Μεγαλύτερες επιχειρήσεις με βάση το Μέσο 

Όρο του κύκλου εργασιών για το διάστημα 2002-

2006

Κατηγορία 2η: Οι 50 Μικρότερες επιχειρήσεις με βάση το Μέσο 

Όρο του κύκλου εργασιών για τ0 διάστημα 2002-

2006

Οι ορισμοί και ο τρόπος υπολογισμού των εξεταζόμενων αριθμοδεικτών 
έχει αναφερθεί σε προηγούμενο μέρος της παρούσας εργασίας.  

Ε ξ ε τ α ζ ό μ ε ν ο ι  Α ρ ι θ μ ο δ ε ί κ τ ε ς

Δ ε ί κ τ ε ς  Ρ ε υ σ τ ό τ η τ α ς

1. Γενικής Ρευστότητας

Δ ε ί κ τ ε ς  Δ ο μ ή ς  Κ ε φ α λ α ί ο υ

1. Δανειακής επιβάρυνσης (Ξένα/ Ίδια)

2. Πίεσης ξένου κεφαλαίου (Ξένα/ Συνολικά Κεφάλαια) 

Δ ε ί κ τ ε ς  Α π ο δ ο τ ι κ ό τ η τ α ς

1. Περιθωρίου Μικτού Κέρδους

2. Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους

3. Απόδοσης ιδίων κεφαλαίων  (ROE)

4. Απόδοσης απασχολούμενων κεφαλαίων (ROA)

Ε π ε ν δ υ τ ι κ ο ί  Α ρ ι θ μ ο δ ε ί κ τ ε ς

1. Δείκτης Τιμής προς Κέρδη ανά Μετοχή (P/E)

2. Μερισματική Απόδοση
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7 . 2 .  Π Α Ρ Α Μ Ε Τ Ρ Ι Κ Ο Ι  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Ι

Στο στάδιο αυτό θα ελέγξουμε κατά πόσο υπάρχουν σημαντικές διαφορές 
μεταξύ  των  μεγαλύτερων  και  των  μικρότερων  επιχειρήσεων  σε  θεμελιώδη 
χρηματοοικονομικά  μεγέθη.  Θα  διεξάγουμε  παραμετρικούς  ελέγχους  t-test 
προκειμένου  να  ελέγξουμε  κατά  πόσο  οι  μέσοι  όροι  των  εξεταζόμενων 
αριθμοδεικτών διαφέρουν στατιστικά σημαντικά μεταξύ των δύο κατηγοριών. 

Για  την  εφαρμογή του συγκεκριμένου ελέγχου πρέπει  να τηρούνται  οι 
παρακάτω προϋποθέσεις όσον αφορά στα δείγματα: 

• Η κατανομή της μεταβλητής πρέπει να είναι κανονική. 

Το t-test  είναι αρκετά ανθεκτικό σε εκτροπές από την κανονικότητα, αυτό 
που ουσιαστικά απαιτείται  για την πλήρωση της προϋπόθεσης, είναι  η 
στοιχειώδης συμμετρία των κατανομών στις δύο ομάδες και η απουσία 
πολύ  ακραίων  τιμών  από  αυτές.  Όταν  ο  συνολικός  αριθμός  των 
παρατηρήσεων  είναι  μικρός  N ≤  30,  είναι  απαραίτητη  η  χρήση  μη 
παραμετρικών ελέγχων, όπως ο έλεγχος των Mann-Whitney. 46

Καθώς η προϋπόθεση της κανονικότητας δεν ικανοποιείται για όλες τις 
μεταβλητές  μας  μετά  την  διεξαγωγή  των  παραμετρικών  ελέγχων  θα  κάνουμε 
χρήση και των μη παραμετρικών ελέγχων.    

7.2.1. Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας

Στο στάδιο αυτό θα ελέγξουμε κατά πόσο οι διαφορές στο δείκτη γενικής 
ρευστότητας είναι τυχαίες ή οφείλονται πραγματικά σε μια μεταβλητή βάσει της 
οποίας έγινε ο διαχωρισμός των εταιρειών του δείγματος, δηλαδή στο ύψος του 
κύκλου εργασιών.

Η  πρώτη  σκέψη  είναι  να  γίνει  σύγκριση  των  μέσων  με  Independent 
Sample t-test. Ο έλεγχος γίνεται δια μέσου της μηδενικής υπόθεσης

Η0 : μ1 = μ2,  έναντι της εναλλακτικής 

Η1 : μ1 ≠ μ2

Όπου:

 μ1  ο μέσος όρος του δείκτη γενικής ρευστότητας για την κατηγορία των 
μεγαλύτερων επιχειρήσεων και 

μ2 ο μέσος όρος του δείκτη γενικής ρευστότητας για την κατηγορία των 
μικρότερων επιχειρήσεων 

46 Χαράλαμπος Γναρδέλλης, 2006, «Ανάλυση Δεδομένων με το SPSS 14.0 for windows», Εκδόσεις 
Παπαζήση, Αθήνα, 2006 
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Group Statistics

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ / 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

50 1,460019 ,6222033 ,0879928

ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

50 11,658602 23,6524532 3,3449620

 

Στον  παραπάνω  πίνακα  αναφέρονται  τα  περιγραφικά  μέτρα  των  δύο 
κατηγοριών, όπου φαίνεται ότι η μέση τιμή του δείκτη γενικής ρευστότητας για 
την κατηγορία των μεγαλύτερων επιχειρήσεων είναι 1,46, ενώ η μέση τιμή του 
δείκτη  γενικής  ρευστότητας  για  την  κατηγορία  των  μικρότερων  επιχειρήσεων 
είναι 11,65.       

 Στον παρακάτω πίνακα γίνεται ο έλεγχος της μηδενικής υπόθεσης ότι οι 
δύο μέσες τιμές του δείκτη γενικής ρευστότητας είναι ίσες. Καταρχήν βλέπουμε 
ότι  οι  διακυμάνσεις είναι άνισες,  ενώ η πιθανότητα να ισχύει η υπόθεση της 
ισότητας  των  μέσων  τιμών  είναι  Sig (2-tailed)=0,004  <0,05.  Επομένως, 
απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση. Συνεπώς, οι μέσες τιμές του δείκτη γενικής 
ρευστότητας διαφέρουν στατιστικά σημαντικά μεταξύ των μεγαλύτερων και των 
μικρότερων επιχειρήσεων.

7.2.2. Αριθμοδείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης (Ξένα/ Ίδια)

Independent Samples Test

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means

95% Confidence Interval of 

the Difference

F Sig. t df

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference Lower Upper

ΓΕΝΙΚΗ

ΡΕΥΣΤΟ

ΤΗΤΑ

Equal variances 

assumed

39,024 ,000 -3,048 98 ,003 -10,1985828 3,3461192 -16,838847

4

-3,5583182

Equal variances 

not assumed

-3,048 49,068 ,004 -10,1985828 3,3461192 -16,922625

9

-3,4745396
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Στη συνέχεια θα ελέγξουμε κατά πόσο οι διαφορές στο δείκτη δανειακής 
επιβάρυνσης είναι τυχαίες ή οφείλονται στο ύψος του κύκλου εργασιών.

Ο έλεγχος γίνεται δια μέσου της μηδενικής υπόθεσης

Η0 : μ1 = μ2,  έναντι της εναλλακτικής 

Η1 : μ1≠ μ2

Όπου:

 μ1 ο μέσος όρος του δείκτη δανειακής επιβάρυνσης για την κατηγορία των 
μεγαλύτερων επιχειρήσεων και 

μ2 ο μέσος όρος του δείκτη δανειακής επιβάρυνσης για την κατηγορία των 
μικρότερων επιχειρήσεων

Group Statistics

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ N Mean Std. Deviation

Std. Error 

Mean

ΞΕΝΑ/ΙΔΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

50 4,156904 5,7640841 ,8151646

ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

50 ,874150 1,4580947 ,2062057

Στον  παραπάνω  πίνακα  αναφέρονται  τα  περιγραφικά  μέτρα  των  δύο 
κατηγοριών, όπου φαίνεται ότι η μέση τιμή του δείκτη δανειακής επιβάρυνσης 
για την κατηγορία των μεγαλύτερων επιχειρήσεων είναι 4,15, ενώ η μέση τιμή 
του  δείκτη  δανειακής  επιβάρυνσης  για  την  κατηγορία  των  μικρότερων 
επιχειρήσεων είναι 0,87.  

Στον παρακάτω πίνακα γίνεται ο έλεγχος της μηδενικής υπόθεσης ότι οι 
δύο  μέσες  τιμές  του  δείκτη  δανειακής  επιβάρυνσης  είναι  ίσες.  Καταρχήν 
βλέπουμε  ότι  οι  διακυμάνσεις  είναι  άνισες,  ενώ  η  πιθανότητα  να  ισχύει  η 
υπόθεση  της  ισότητας  των  μέσων  τιμών  είναι  Sig (2-tailed)=0,000  <  0,05. 
Επομένως,  απορρίπτεται  η  μηδενική  υπόθεση.  Συνεπώς,  οι  μέσες  τιμές  του 
δείκτη  δανειακής  επιβάρυνσης  διαφέρουν  στατιστικά  σημαντικά  μεταξύ  των 
μεγαλύτερων και των μικρότερων επιχειρήσεων. 
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Independent Samples Test

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means

95% Confidence Interval of 

the Difference

F Sig. t df

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference Lower Upper

ΞΕΝΑ/

ΙΔΙΑ

Equal variances 
assumed

35,984 ,000 3,904 98 ,000 3,2827542 ,8408413 1,6141320 4,9513764

Equal variances 
not assumed

3,904 55,245 ,000 3,2827542 ,8408413 1,5978388 4,9676696

7.2.3.  Δείκτης  Πίεσης  Ξένου  Κεφαλαίου  (Ξένα/  Συνολικά 
Κεφάλαια)

Ο επόμενος  αριθμοδείκτης  που θα  εξετάσουμε είναι  αυτός  του  Δείκτη 
πίεσης ξένου κεφαλαίου. Θα ελέγξουμε κατά πόσο οι διαφορές στο δείκτη αυτό 
είναι  τυχαίες  ή  οφείλονται  σε  μια  μεταβλητή  βάσει  της  οποίας  έγινε  ο 
διαχωρισμός  των  εταιρειών  του  δείγματος,  δηλαδή  στο  ύψος  του  κύκλου 
εργασιών.

Ο έλεγχος γίνεται δια μέσου της μηδενικής υπόθεσης

Η0 : μ1 = μ2,  έναντι της εναλλακτικής 

Η1 : μ1≠ μ2

Όπου:

 μ1  : ο μέσος όρος του δείκτη πίεσης ξένου κεφαλαίου για την κατηγορία 
των μεγαλύτερων επιχειρήσεων και 

μ2 :ο μέσος όρος του δείκτη πίεσης ξένου κεφαλαίου για την κατηγορία 
των μικρότερων επιχειρήσεων
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Group Statistics

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ N Mean Std. Deviation

Std. Error 

Mean

ΞΕΝΑ/

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 50 ,610248 ,2080300 ,0294199

ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 50 ,393466 ,5324803 ,0753041

Στο  παραπάνω  πίνακα  αναφέρονται  τα  περιγραφικά  μέτρα  των  δύο 
κατηγοριών, όπου φαίνεται ότι η μέση τιμή του δείκτη πίεσης ξένου κεφαλαίου 
για την κατηγορία των μεγαλύτερων επιχειρήσεων είναι 0,61, ενώ η μέση τιμή 
του  δείκτη  πίεσης  ξένου  κεφαλαίου  για  την  κατηγορία  των  μικρότερων 
επιχειρήσεων είναι 0,39.  

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται ο έλεγχος της μηδενικής υπόθεσης ότι 
οι  δύο μέσες  τιμές  του  δείκτη  πίεσης  ξένου κεφαλαίου  είναι  ίσες.  Καταρχήν 
βλέπουμε ότι οι διακυμάνσεις είναι ίσες, ενώ η πιθανότητα να ισχύει η υπόθεση 
της  ισότητας  των  μέσων  τιμών  είναι  Sig (2-tailed)=0,009  >0,05.  Επομένως, 
αποδεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση. Συνεπώς, οι μέσες τιμές του δείκτη πίεσης 
ξένου κεφαλαίου δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά μεταξύ των μεγαλύτερων 
και των μικρότερων επιχειρήσεων.

Independent Samples Test

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means

95% Confidence Interval of 

the Difference

F Sig. t df

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference Lower Upper

ΞΕΝΑ/ 

ΣΥΝΟΛΙ

ΚΑ 

ΚΕΦΑΛ

ΑΙΑ

Equal variances 

assumed

1,386 ,242 2,681 98 ,009 ,2167816 ,0808470 ,0563434 ,3772198

Equal variances 

not assumed

2,681 63,617 ,009 ,2167816 ,0808470 ,0552525 ,3783107

7.2.4. Περιθωρίου Μικτού Κέρδους
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Ο επόμενος αριθμοδείκτης που θα εξετάσουμε είναι  αυτός του Μικτού 
Περιθωρίου Κέρδους. Θα ελέγξουμε κατά πόσο οι διαφορές στο δείκτη αυτό είναι 
τυχαίες ή οφείλονται στο ύψος του κύκλου εργασιών.

Ο έλεγχος γίνεται δια μέσου της μηδενικής υπόθεσης

Η0 : μ1 = μ2,  έναντι της εναλλακτικής 

Η1 : μ1≠ μ2

Όπου:

 μ1  :ο μέσος όρος του δείκτη του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους για την 
κατηγορία των μεγαλύτερων επιχειρήσεων και 

μ2 :ο  μέσος όρος  του δείκτη του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους για  την 
κατηγορία των μικρότερων επιχειρήσεων

Στο  παρακάτω  πίνακα  αναφέρονται  τα  περιγραφικά  μέτρα  των  δύο 
κατηγοριών, όπου φαίνεται ότι η μέση τιμή του δείκτη του Μικτού Περιθωρίου 
Κέρδους για  την  κατηγορία των μεγαλύτερων επιχειρήσεων είναι  0,28,  ενώ η 
μέση τιμή του δείκτη του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους για την κατηγορία των 
μικρότερων επιχειρήσεων είναι 0,17.

Group Statistics

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

ΜΙΚΤΟ

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ

ΚΕΡΔΟΥΣ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

50 ,280731 ,1880198 ,0265900

ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

50 ,169824 ,9352739 ,1322677

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται ο έλεγχος της μηδενικής υπόθεσης ότι 
οι  δύο  μέσες  τιμές  του  Μικτού  Περιθωρίου  Κέρδους  είναι  ίσες.  Καταρχήν 
βλέπουμε ότι οι διακυμάνσεις είναι ίσες, ενώ η πιθανότητα να ισχύει η υπόθεση 
της  ισότητας  των  μέσων  τιμών  είναι  Sig (2-tailed)=0,413  >0,05.  Επομένως, 
αποδεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση.  Συνεπώς,  οι  μέσες τιμές του δείκτη του 
Μικτού Περιθωρίου Κέρδους δεν  διαφέρουν στατιστικά σημαντικά μεταξύ των 
μεγαλύτερων και των μικρότερων επιχειρήσεων.
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Independent Samples Test

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means

95% Confidence Interval of 

the Difference

F Sig. t df

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference Lower Upper

ΜΙΚΤΟ

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ

ΚΕΡΔΟΥΣ

Equal 

variances 

assumed

3,125 ,080 ,822 98 ,413 ,1109072 ,1349140 -,1568252 ,3786395

Equal 

variances 

not 

assumed

,822 52,954 ,415 ,1109072 ,1349140 -,1597014 ,3815158

7.2.5. Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους

Ο επόμενος αριθμοδείκτης που θα εξετάσουμε είναι αυτός του Καθαρού 
Περιθωρίου Κέρδους. Θα ελέγξουμε κατά πόσο οι διαφορές στο δείκτη αυτό είναι 
τυχαίες ή οφείλονται στο ύψος του κύκλου εργασιών.

Ο έλεγχος γίνεται δια μέσου της μηδενικής υπόθεσης

Η0 : μ1 = μ2,  έναντι της εναλλακτικής 

Η1 : μ1≠ μ2

Όπου:

 μ1  :ο μέσος όρος του δείκτη του Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους για την 
κατηγορία των μεγαλύτερων επιχειρήσεων και 

μ2 :ο μέσος όρος του δείκτη του Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους για την 
κατηγορία των μικρότερων επιχειρήσεων

Στο  παρακάτω  πίνακα  αναφέρονται  τα  περιγραφικά  μέτρα  των  δύο 
κατηγοριών, όπου φαίνεται ότι η μέση τιμή του δείκτη του Καθαρού Περιθωρίου 
Κέρδους για την κατηγορία των μεγαλύτερων επιχειρήσεων είναι 0,069, ενώ η 
μέση τιμή του δείκτη του Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους για την κατηγορία των 
μικρότερων επιχειρήσεων είναι -15,477.
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Group Statistics

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ N Mean Std. Deviation

Std. Error 

Mean

ΚΑΘΑΡΟ

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ

ΚΕΡΔΟΥΣ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

50 ,069815 ,0946271 ,0133823

ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

50 -15,477482 111,4953583 15,7678248

Στο  σημείο  αυτό  πρέπει  να  αναφερθεί  η  ύπαρξη  μιας  ακραίας  τιμής 
(outlier)  που  πιθανώς  επηρεάζει  τα  αποτελέσματα.   Μετά  την  αφαίρεση  των 
ακραίων τιμών οδηγούμαστε στον ακόλουθο πίνακα, όπου φαίνεται ότι η μέση 
τιμή  του  δείκτη  του  Καθαρού  Περιθωρίου  Κέρδους  για  την  κατηγορία  των 
μεγαλύτερων επιχειρήσεων είναι 0,069, ενώ η μέση τιμή του δείκτη του Καθαρού 
Περιθωρίου Κέρδους για την κατηγορία των μικρότερων επιχειρήσεων είναι 0,28.

Group Statistics

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ N Mean Std. Deviation

Std. Error 

Mean

ΚΑΘΑΡΟ

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ

ΚΕΡΔΟΥΣ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

50 ,069815 ,0946271 ,0133823

ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

49 ,285006 2,9306325 ,4186618

 

Ο έλεγχος της μηδενικής υπόθεσης και για τις δύο περιπτώσεις μας δίνει 
τα  ίδια  αποτελέσματα. Στους  πίνακες  που  ακολουθούν  εμφανίζονται  τα 
αποτελέσματα  των  ελέγχων.   Καταρχήν  βλέπουμε  ότι  οι  διακυμάνσεις  είναι 
άνισες και στις  δύο περιπτώσεις,  ενώ η πιθανότητα να ισχύει η υπόθεση της 
ισότητας  των  αριθμητικών  μέσων  είναι  Sig (2-tailed)=0,329>0,05 στην  πρώτη 
περίπτωση και Sig (2-tailed)=0,610>0,05 στη δεύτερη. Επομένως, αποδεχόμαστε 
τη  μηδενική  υπόθεση.  Συνεπώς,  οι  μέσες  τιμές  του  δείκτη  του  Καθαρού 
Περιθωρίου  Κέρδους  δεν  διαφέρουν  στατιστικά  σημαντικά  μεταξύ  των 
μεγαλύτερων και των μικρότερων επιχειρήσεων. 
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Independent Samples Test

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means

95% Confidence Interval of 

the Difference

F Sig. t df

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference Lower Upper

ΚΑΘΑΡΟ

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ

ΚΕΡΔΟΥΣ

Equal 

variances 

assumed

4,146 ,044 ,986 98 ,327 15,5472973 15,7678305 -15,743449

1

46,8380436

Equal 

variances 

not 

assumed

,986 49,000 ,329 15,5472973 15,7678305 -16,139343

2

47,2339377

Έλεγχος χωρίς outliers 

Independent Samples Test

Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means

95% Confidence Interval of the 
Difference

F Sig. t df
Sig. (2-
tailed) Mean Difference

Std. Error 
Difference Lower Upper

ΚΑΘΑΡΟ

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ

ΚΕΡΔΟΥΣ

Equal 
variances 
assumed

7,736 ,007 -,519 97 ,605 -,2151909 ,4146309 -1,0381184 ,6077367

Equal 
variances not 
assumed

-,514 48,098 ,610 -,2151909 ,4188756 -1,0573524 ,6269706

7. 2.6. Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων  (ROE)

Στη συνέχεια  θα  ελέγξουμέ  αν  υπάρχει  στατιστικά  σημαντική διαφορά 
μεταξύ των αριθμητικών μέσων που εκφράσουν αποδοτικότητα των κεφαλαίων. 

107



Αρχικά,  θα  εξετάσουμε  τον  αριθμοδείκτη  απόδοσης  Ιδίων  Κεφαλαίων.  Θα 
ελέγξουμε κατά πόσο οι διαφορές στο δείκτη αυτό είναι τυχαίες ή οφείλονται στο 
ύψος του κύκλου εργασιών.

Ο έλεγχος γίνεται δια μέσου της μηδενικής υπόθεσης

Η0 : μ1 = μ2,  έναντι της εναλλακτικής 

Η1 : μ1≠ μ2

Όπου:

 μ1 :ο μέσος όρος του δείκτη του ROE για την κατηγορία των μεγαλύτερων 
επιχειρήσεων και 

μ2 :ο μέσος όρος του δείκτη του ROE για την κατηγορία των μικρότερων 
επιχειρήσεων. 

Στο  παρακάτω  πίνακα  αναφέρονται  τα  περιγραφικά  μέτρα  των  δύο 
κατηγοριών,  όπου φαίνεται  ότι  η  μέση τιμή του  ROE για  την κατηγορία των 
μεγαλύτερων επιχειρήσεων είναι 0,116, ενώ η μέση τιμή του δείκτη του ROE για 
την κατηγορία των μικρότερων επιχειρήσεων είναι -0,0208.  

Group Statistics

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ N Mean Std. Deviation

Std. Error 

Mean

ROE ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

50 ,116807 ,2249416 ,0318115

ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

50 -,020852 ,4263990 ,0603019

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται ο έλεγχος της μηδενικής υπόθεσης ότι 
οι μέσες τιμές του ROE είναι ίσες. Καταρχήν βλέπουμε ότι οι διακυμάνσεις είναι 
ίσες, ενώ η πιθανότητα να ισχύει η υπόθεση της ισότητας των μέσων τιμών είναι 
Sig (2-tailed)=0,046 < 0,05.  Επομένως,  απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση. 
Συνεπώς, οι μέσες τιμές του δείκτη του  ROE διαφέρουν στατιστικά σημαντικά 
μεταξύ των μεγαλύτερων και των μικρότερων επιχειρήσεων. 
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Independent Samples Test

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means

95% Confidence Interval 

of the Difference

F Sig. t df

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference Lower Upper

ROE Equal variances 

assumed

,458 ,500 2,019 98 ,046 ,1376595 ,0681784 ,0023616 ,2729573

Equal variances 

not assumed

2,019 74,313 ,047 ,1376595 ,0681784 ,0018205 ,2734984

7.2.7. Απόδοσης Απασχολούμενων Κεφαλαίων (ROA)

Ο επόμενος  αριθμοδείκτης  που θα  εξετάσουμε είναι  αυτός  του  Δείκτη 
Απόδοσης  Απασχολούμενων  Κεφαλαίων  ROA.  Θα  ελέγξουμε  κατά  πόσο  οι 
διαφορές  στους  αριθμητικούς  μέσους  του  δείκτη  αυτού  είναι  τυχαίες  ή 
οφείλονται στο ύψος του κύκλου εργασιών.

Ο έλεγχος γίνεται δια μέσου της μηδενικής υπόθεσης

Η0 : μ1 = μ2,  έναντι της εναλλακτικής 

Η1 : μ1 ≠ μ2

Όπου:

 μ1  :ο μέσος όρος του δείκτη  ROA για την κατηγορία των μεγαλύτερων 
επιχειρήσεων και 

μ2 :ο  μέσος  όρος  του  δείκτη  ROA για  την  κατηγορία  των  μικρότερων 
επιχειρήσεων

Στο  παρακάτω  πίνακα  αναφέρονται  τα  περιγραφικά  μέτρα  των  δύο 
κατηγοριών, όπου φαίνεται ότι η μέση τιμή του δείκτη  ROA για την κατηγορία 
των μεγαλύτερων επιχειρήσεων είναι 0,051, ενώ η μέση τιμή του δείκτη του ROA 
για την κατηγορία των μικρότερων επιχειρήσεων είναι -0,021. 
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Group Statistics

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

ROA ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

50 ,051689 ,0788841 ,0111559

ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

50 -,021698 ,1325837 ,0187502

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται ο έλεγχος της μηδενικής υπόθεσης ότι 
οι μέσες τιμές του ROA είναι ίσες. Καταρχήν βλέπουμε ότι οι διακυμάνσεις είναι 
ίσες, ενώ η πιθανότητα να ισχύει η υπόθεση της ισότητας των μέσων τιμών είναι 
Sig (2-tailed)=0,001<0,05.  Επομένως,  απορρίπτουμε  τη  μηδενική  υπόθεση. 
Συνεπώς, οι μέσες τιμές του δείκτη του  ROA διαφέρουν στατιστικά σημαντικά 
μεταξύ των μεγαλύτερων και των μικρότερων επιχειρήσεων.  

Independent Samples Test

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means

95% Confidence Interval 

of the Difference

F Sig. t df

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference Lower Upper

ROA. Equal variances 

assumed

,316 ,575 3,364 98 ,001 ,0733867 ,0218179 ,0300897 ,1166837

Equal variances 

not assumed

3,364 79,828 ,001 ,0733867 ,0218179 ,0299662 ,1168073

  

7. 2.8. Δείκτης Τιμής Προς Κέρδη Ανά Μετοχή (P/E)

Ο επόμενος  αριθμοδείκτης  που θα  εξετάσουμε είναι  αυτός  του  Δείκτη 
Price/Earnings P/E. Θα ελέγξουμε κατά πόσο οι διαφορές στους αριθμητικούς 
μέσους  του  δείκτη  αυτού  είναι  τυχαίες  ή  οφείλονται  στο  ύψος  του  κύκλου 
εργασιών.

Ο έλεγχος γίνεται δια μέσου της μηδενικής υπόθεσης

Η0 : μ1 = μ2,  έναντι της εναλλακτικής 

Η1 : μ1 ≠ μ2
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Όπου:

 μ1  :ο μέσος όρος του δείκτη  P/E για την κατηγορία των μεγαλύτερων 
επιχειρήσεων και 

μ2 :ο  μέσος  όρος  του  δείκτη  P/E για  την  κατηγορία  των  μικρότερων 
επιχειρήσεων

Στο  παρακάτω  πίνακα  αναφέρονται  τα  περιγραφικά  μέτρα  των  δύο 
κατηγοριών, όπου φαίνεται ότι η μέση τιμή του δείκτη  P/E για την κατηγορία 
των μεγαλύτερων επιχειρήσεων είναι 15,17, ενώ η μέση τιμή του δείκτη του P/E 
για την κατηγορία των μικρότερων επιχειρήσεων είναι 27,97.  

Group Statistics

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

P/E ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

50 15,179308 28,7983663 4,0727040

ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

50 27,979042 112,0924552 15,8522670

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται ο έλεγχος της μηδενικής υπόθεσης ότι 
οι μέσες τιμές του P/E είναι ίσες. Καταρχήν βλέπουμε ότι οι διακυμάνσεις είναι 
ίσες, ενώ η πιθανότητα να ισχύει η υπόθεση της ισότητας των μέσων τιμών είναι 
Sig (2-tailed)=0,436>0,05.  Επομένως,  αποδεχόμαστε  τη  μηδενική  υπόθεση. 
Συνεπώς, οι μέσες τιμές του δείκτη του P/E δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά 
μεταξύ των μεγαλύτερων και των μικρότερων επιχειρήσεων.  
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Independent Samples Test

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means

95% Confidence Interval of 

the Difference

F Sig. t df

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference Lower Upper

P/E Equal variances 

assumed

7,905 ,006 -,782 98 ,436 -12,7997336 16,3670794 -45,2796700 19,6802028

Equal variances 

not assumed

-,782 55,441 ,438 -12,7997336 16,3670794 -45,5942366 19,9947694

7.2.9. Μερισματική Απόδοση

Ο  επόμενος  αριθμοδείκτης  που  θα  εξετάσουμε  είναι  αυτός  της 
Μερισματικής  Απόδοσης.  Θα  ελέγξουμε  κατά  πόσο  οι  διαφορές  στους 
αριθμητικούς μέσους του δείκτη αυτού είναι τυχαίες ή οφείλονται στο ύψος του 
κύκλου εργασιών.

Ο έλεγχος γίνεται δια μέσου της μηδενικής υπόθεσης

Η0 : μ1 = μ2,  έναντι της εναλλακτικής 

Η1 : μ1 ≠ μ2

Όπου:

 μ1  :ο  μέσος  όρος  του  δείκτη  της  μερισματικής  απόδοσης  για  την 
κατηγορία των μεγαλύτερων επιχειρήσεων και 

μ2 :ο  μέσος  όρος  του  δείκτη  της  μερισματικής  απόδοσης  για  την 
κατηγορία των μικρότερων επιχειρήσεων

Στο  παρακάτω  πίνακα  αναφέρονται  τα  περιγραφικά  μέτρα  των  δύο 
κατηγοριών,  όπου  φαίνεται  ότι  η  μέση  τιμή  του  δείκτη  της  μερισματικής 
απόδοσης για την κατηγορία των μεγαλύτερων επιχειρήσεων είναι 0,038, ενώ η 
μέση  τιμή  του  δείκτη  της  μερισματικής  απόδοσης  για  την  κατηγορία  των 
μικρότερων επιχειρήσεων είναι 0,011.  
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Group Statistics

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

50 ,038394 ,0548157 ,0077521

ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

50 ,011243 ,0144376 ,0020418

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται ο έλεγχος της μηδενικής υπόθεσης ότι 
οι  μέσες  τιμές  του  δείκτη  της  μερισματικής  απόδοσης  είναι  ίσες.  Καταρχήν 
βλέπουμε ότι οι διακυμάνσεις είναι ίσες, ενώ η πιθανότητα να ισχύει η υπόθεση 
της  ισότητας  των  μέσων  τιμών  είναι  Sig (2-tailed)=0,001<0,05.  Επομένως, 
απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση.  Συνεπώς, οι  μέσες τιμές του δείκτη της 
μερισματικής  απόδοσης  διαφέρουν  στατιστικά  σημαντικά  μεταξύ  των 
μεγαλύτερων και των μικρότερων επιχειρήσεων.  

Independent Samples Test

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means

95% Confidence Interval 

of the Difference

F Sig. t df

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference Lower Upper

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ

Equal 

variances 

assumed

6,948 ,010 3,387 98 ,001 ,0271510 ,0080165 ,0112425 ,0430595

Equal 

variances not 

assumed

3,387 55,766 ,001 ,0271510 ,0080165 ,0110905 ,0432114
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7 . 3 .  Μ Η  Π Α Ρ Α Μ Ε Τ Ρ Ι Κ Ο Ι  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Ι

Καθώς,  αρκετές  από  τις  εξεταζόμενες  μεταβλητές  βρέθηκε  να  μην 
ακολουθούν την κανονική κατανομή θεωρήθηκε αναγκαίο να κάνουμε χρήση μη 
παραμετρικών  ελέγχων.  Από  υπολογιστικής  απόψεως,  οι  μη  παραμετρικές 
διαδικασίες  είναι  συνήθως πιο απλές  από τις  αντίστοιχες  παραμετρικές  αλλά 
είναι κατά κανόνα και λιγότερο «ισχυρές»  (Χαράλαμπος Γναρδέλλης, 2006, σελ. 
499).  

Θα  κάνουμε  χρήση  του  ελέγχου  Mann-Whitney προκειμένου  να 
ελέγξουμε αν οι διάμεσοι των εξεταζόμενων αριθμοδεικτών διαφέρουν μεταξύ των 
μεγαλύτερων και των μικρότερων επιχειρήσεων.     

7.3.1. Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας

Θα ελέγξουμε κατά πόσο οι διαφορές στο δείκτη γενικής ρευστότητας είναι 
τυχαίες ή οφείλονται σε μια μεταβλητή βάσει της οποίας έγινε ο διαχωρισμός των 
εταιρειών του δείγματος, δηλαδή στο ύψος του κύκλου εργασιών.

Ο έλεγχος γίνεται δια μέσου της μηδενικής υπόθεσης

Η0 : οι  κατανομές  του  δείκτη  γενικής  ρευστότητας  στις  δύο 
κατηγορίες έχουν την ίδια θέση (δηλαδή τις ίδιες διάμεσους), 
έναντι της εναλλακτικής 

Η1 : οι  κατανομές  του  δείκτη  γενικής  ρευστότητας  στις  δύο 
κατηγορίες  δεν  έχουν  την  ίδια  θέση  (δηλαδή  διαφορετικές 
διάμεσους)    

Ranks

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ N Mean Rank Sum of Ranks

ΓΕΝΙΚΗ 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΚΥΚΛΟΦΟΡ/

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

50 39,06 1953,00

ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

50 61,94 3097,00

Total 100

Στον  πρώτο  πίνακα  δίνεται  η  μέση  θέση  (Mean  Rank)  καθώς  και  το 
άθροισμα των θέσεων (Sum of Ranks) της κάθε κατηγορίας στην ενιαία διάταξη 
της γενικής ρευστότητας. Παρατηρούμε ότι η μέση θέση της γενικής ρευστότητας 
των μικρότερων επιχειρήσεων είναι σαφώς μεγαλύτερη από τη μέση θέση των 
μεγαλύτερων επιχειρήσεων (61,94 > 39,06).     
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Στο  δεύτερο  πίνακα εμφανίζονται  τα  κριτήρια  του  ελέγχου των  Mann-
Whitney και του Wilcoxon. Το κριτήριο των Mann-Whitney είναι ο αριθμός των 
περιπτώσεων κατά τις οποίες μια παρατήρηση από το μικρότερο δείγμα είναι 
μεγαλύτερη μιας παρατήρησης από το μεγαλύτερο δείγμα ( Mann-Whitney U = 
678). Το άθροισμα των θέσεων του μικρότερου δείγματος (Sum of Ranks = 1953) 
είναι το κριτήριο του Wilcoxon (Wilcoxon W= 1953). 

Οι τυποποιημένες τιμές και των δύο ποσοτήτων είναι Z = -3,943. Υπό τη 
μηδενική υπόθεση ότι οι κατανομές των μέσων όρων της Γενικής Ρευστότητας 
στις  δύο  κατηγορίες  έχουν  την  ίδια  θέση  (δηλαδή  τις  ίδιες  διάμεσους), 
υπολογίζεται η πιθανότητα να προκύψει, για την τυπική κανονική κατανομή, μια 
τιμή,  κατ’  απόλυτη έκφραση μεγαλύτερη από την τιμή -3,943. Η πιθανότητα 
αυτή είναι Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,0005, γεγονός που μας δίνει το δικαίωμα 
να  απορρίψουμε  τη  μηδενική  υπόθεση  της  ισότητας  των  διαμέσων  των  δύο 
κατηγοριών.     

Test Statisticsa

Γ.ΡΕΥΣΤ.ΚΒ

Mann-Whitney U 678,000

Wilcoxon W 1953,000

Z -3,943

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000

a. Grouping Variable: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

7.3.2. Αριθμοδείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης (Ξένα/ Ίδια)

Θα ελέγξουμε κατά πόσο οι διαφορές στο δείκτη δανειακής επιβάρυνσης 
είναι  τυχαίες  ή  οφείλονται  σε  μια  μεταβλητή,  βάσει  της  οποίας  έγινε  ο 
διαχωρισμός  των  εταιρειών  του  δείγματος,  δηλαδή  στο  ύψος  του  κύκλου 
εργασιών.

Ο έλεγχος γίνεται δια μέσου της μηδενικής υπόθεσης

Η0 :  οι  κατανομές  του  δείκτη  δανειακής  επιβάρυνσης  στις  δύο 
κατηγορίες έχουν την ίδια θέση (δηλαδή τις ίδιες διάμεσους), 
έναντι της εναλλακτικής 

Η1 :  οι  κατανομές  του  δείκτη  δανειακής  επιβάρυνσης  στις  δύο 
κατηγορίες  δεν  έχουν  την  ίδια  θέση  (δηλαδή  έχουν 
διαφορετικές διάμεσους)    
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Ranks

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ N Mean Rank Sum of Ranks

ΞΕΝΑ / ΙΔΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

50 67,20 3360,00

ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

50 33,80 1690,00

Total 100

Στον παραπάνω πίνακα δίνεται η μέση θέση (Mean Rank) καθώς και το 
άθροισμα των θέσεων (Sum of Ranks) της κάθε κατηγορίας στην ενιαία διάταξη 
του  δείκτη  της  δανειακής  επιβάρυνσης.  Παρατηρούμε  ότι  η  μέση  θέση  του 
δείκτη της δανειακής επιβάρυνσης των μεγαλύτερων επιχειρήσεων είναι σαφώς 
μεγαλύτερη από τη μέση θέση των μικρότερων επιχειρήσεων (67,20 > 33,80).     

Στο παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα κριτήρια του ελέγχου των Mann-
Whitney και του Wilcoxon. Το κριτήριο των Mann-Whitney είναι ο αριθμός των 
περιπτώσεων κατά τις οποίες μια παρατήρηση από το μικρότερο δείγμα είναι 
μεγαλύτερη μιας παρατήρησης από το μεγαλύτερο δείγμα ( Mann-Whitney U = 
415). Το άθροισμα των θέσεων του μικρότερου δείγματος (Sum of Ranks = 1690) 
είναι το κριτήριο του Wilcoxon (Wilcoxon W= 1690). 

Οι τυποποιημένες τιμές και των δύο ποσοτήτων είναι Z = -5,756. Υπό τη 
μηδενική υπόθεση ότι οι κατανομές των μέσων όρων της Δανειακής Επιβάρυνση 
στις  δύο  κατηγορίες  έχουν  την  ίδια  θέση  (δηλαδή  τις  ίδιες  διάμεσους), 
υπολογίζεται η πιθανότητα να προκύψει, για την τυπική κανονική κατανομή, μια 
τιμή,  κατ’  απόλυτη έκφραση μεγαλύτερη από την τιμή -5,756. Η πιθανότητα 
αυτή είναι Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,0005, γεγονός που μας δίνει το δικαίωμα 
να  απορρίψουμε  τη  μηδενική  υπόθεση  της  ισότητας  των  διαμέσων  των  δύο 
κατηγοριών.  
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   Test Statisticsa

ΞΕΝΑ.ΙΔΙΑ

Mann-Whitney U 415,000

Wilcoxon W 1690,000

Z -5,756

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000

a. Grouping Variable: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

7.3.3.  Δείκτης  Πίεσης  Ξένου  Κεφαλαίου  (Ξένα/Συνολικά 
Κεφάλαια)

Θα ελέγξουμε κατά πόσο οι διαφορές στο δείκτη πίεσης ξένου κεφαλαίου 
είναι  τυχαίες  ή  οφείλονται  σε  μια  μεταβλητή,  βάσει  της  οποίας  έγινε  ο 
διαχωρισμός  των  εταιρειών  του  δείγματος,  δηλαδή  στο  ύψος  του  κύκλου 
εργασιών.

Ο έλεγχος γίνεται δια μέσου της μηδενικής υπόθεσης

Η0 :  οι  κατανομές  του  δείκτη  πίεσης  ξένου  κεφαλαίου   στις  δύο 
κατηγορίες έχουν την ίδια θέση (δηλαδή τις ίδιες διάμεσους), 
έναντι της εναλλακτικής 

Η1 :  οι  κατανομές  του  δείκτη  πίεσης  ξένου  κεφαλαίου  στις  δύο 
κατηγορίες  δεν  έχουν  την  ίδια  θέση  (δηλαδή  έχουν 
διαφορετικές διάμεσους)    

Ranks

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ N Mean Rank Sum of Ranks

ΞΕΝΑ/ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

50 65,81 3290,50

ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

50 35,19 1759,50

Total 100

Στον παραπάνω πίνακα δίνεται η μέση θέση (Mean Rank) καθώς και το 
άθροισμα των θέσεων (Sum of Ranks) της κάθε κατηγορίας στην ενιαία διάταξη 
του δείκτη πίεσης ξένου κεφαλαίου. Παρατηρούμε ότι η μέση θέση του δείκτη 
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πίεσης ξένου κεφαλαίου των μεγαλύτερων επιχειρήσεων είναι σαφώς μεγαλύτερη 
από τη μέση θέση των μικρότερων επιχειρήσεων (65,81 > 35,19).     

Στο παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα κριτήρια του ελέγχου των Mann-
Whitney και του Wilcoxon. Το κριτήριο των Mann-Whitney είναι ο αριθμός των 
περιπτώσεων κατά τις οποίες μια παρατήρηση από το μικρότερο δείγμα είναι 
μεγαλύτερη μιας παρατήρησης από το μεγαλύτερο δείγμα (Mann-Whitney U = 
484,5).  Το άθροισμα των θέσεων του μικρότερου δείγματος (Sum of Ranks = 
1759,5) είναι το κριτήριο του Wilcoxon (Wilcoxon W= 1759,5). 

Οι τυποποιημένες τιμές και των δύο ποσοτήτων είναι Z = -5,277. Υπό τη 
μηδενική υπόθεση ότι οι κατανομές των μέσων όρων του δείκτη πίεσης ξένου 
κεφαλαίου στις δύο κατηγορίες έχουν την ίδια θέση (δηλαδή τις ίδιες διάμεσους), 
υπολογίζεται η πιθανότητα να προκύψει, για την τυπική κανονική κατανομή, μια 
τιμή,  κατ’  απόλυτη έκφραση μεγαλύτερη από την τιμή -5,277. Η πιθανότητα 
αυτή είναι Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,0005, γεγονός που μας δίνει το δικαίωμα 
να  απορρίψουμε  τη  μηδενική  υπόθεση  της  ισότητας  των  διαμέσων  των  δύο 
κατηγοριών.

Test Statisticsa

ΞΕΝΑ /ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Mann-Whitney U 484,500

Wilcoxon W 1759,500

Z -5,277

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000

a. Grouping Variable: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

7.3.4. Περιθωρίου Μικτού Κέρδους

Θα ελέγξουμε κατά πόσο οι διαφορές στο δείκτη του μικτού περιθωρίου 
κέρδους είναι τυχαίες ή οφείλονται σε μια μεταβλητή, βάσει της οποίας έγινε ο 
διαχωρισμός  των  εταιρειών  του  δείγματος,  δηλαδή  στο  ύψος  του  κύκλου 
εργασιών.

Ο έλεγχος γίνεται δια μέσου της μηδενικής υπόθεσης

Η0 : οι κατανομές του δείκτη του μικτού περιθωρίου κέρδους στις 
δύο  κατηγορίες  έχουν  την  ίδια  θέση  (δηλαδή  τις  ίδιες 
διάμεσους), έναντι της εναλλακτικής 
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Η1 : οι κατανομές του δείκτη του μικτού περιθωρίου κέρδους στις 
δύο  κατηγορίες  δεν  έχουν  την  ίδια  θέση  (δηλαδή  έχουν 
διαφορετικές διάμεσους)    

Ranks

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ N Mean Rank Sum of Ranks

ΜΙΚΤΟ

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ

ΚΕΡΔΟΥΣ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

50 47,95 2397,50

ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

50 53,05 2652,50

Total 100

Στον παραπάνω πίνακα δίνεται η μέση θέση (Mean Rank) καθώς και το 
άθροισμα των θέσεων (Sum of Ranks) της κάθε κατηγορίας στην ενιαία διάταξη 
του δείκτη του μικτού περιθωρίου κέρδους. Παρατηρούμε ότι η μέση θέση του 
δείκτη του μικτού περιθωρίου κέρδους των μικρότερων επιχειρήσεων είναι λίγο 
μεγαλύτερη από τη μέση θέση των μεγαλυτέρων επιχειρήσεων (53,05 > 47,95).

Στο παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα κριτήρια του ελέγχου των Mann-
Whitney και του Wilcoxon. Το κριτήριο των Mann-Whitney είναι ο αριθμός των 
περιπτώσεων κατά τις οποίες μια παρατήρηση από το μικρότερο δείγμα είναι 
μεγαλύτερη μιας παρατήρησης από το μεγαλύτερο δείγμα (Mann-Whitney U = 
1122,5). Το άθροισμα των θέσεων του μικρότερου δείγματος (Sum of Ranks = 
2397,5) είναι το κριτήριο του Wilcoxon (Wilcoxon W= 2397,5). 

Οι τυποποιημένες τιμές και των δύο ποσοτήτων είναι Z = -0,879. Υπό τη 
μηδενική  υπόθεση  ότι  οι  κατανομές  των  μέσων  όρων  του  δείκτη  του  μικτού 
περιθωρίου κέρδους στις δύο κατηγορίες έχουν την ίδια θέση (δηλαδή τις ίδιες 
διάμεσους), υπολογίζεται η πιθανότητα να προκύψει, για την τυπική κανονική 
κατανομή, μια τιμή, κατ’ απόλυτη έκφραση μεγαλύτερη από την τιμή -0,879. Η 
πιθανότητα αυτή είναι  Asymp.  Sig. (2-tailed) > 0,0005, γεγονός που δεν μας 
δίνει  το  δικαίωμα  να  απορρίψουμε  τη  μηδενική  υπόθεση  της  ισότητας  των 
διαμέσων των δύο κατηγοριών.
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Test Statisticsa

ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ

Mann-Whitney U 1122,500

Wilcoxon W 2397,500

Z -,879

Asymp. Sig. (2-tailed) ,379

a. Grouping Variable: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

7.3.5. Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους

Θα ελέγξουμε κατά πόσο οι διαφορές στο δείκτη του καθαρού περιθωρίου 
κέρδους είναι τυχαίες ή οφείλονται σε μια μεταβλητή, βάσει της οποίας έγινε ο 
διαχωρισμός  των  εταιρειών  του  δείγματος,  δηλαδή  στο  ύψος  του  κύκλου 
εργασιών.

Ο έλεγχος γίνεται δια μέσου της μηδενικής υπόθεσης

Η0 : οι κατανομές του δείκτη του καθαρού περιθωρίου κέρδους στις 
δύο  κατηγορίες  έχουν  την  ίδια  θέση  (δηλαδή  τις  ίδιες 
διάμεσους), έναντι της εναλλακτικής 

Η1 : οι κατανομές του δείκτη του καθαρού περιθωρίου κέρδους στις 
δύο  κατηγορίες  δεν  έχουν  την  ίδια  θέση  (δηλαδή  έχουν 
διαφορετικές διάμεσους)    

Ranks

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ N Mean Rank Sum of Ranks

ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ

ΚΕΡΔΟΥΣ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

50 55,15 2757,50

ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

50 45,85 2292,50

Total 100

Στον παραπάνω πίνακα δίνεται η μέση θέση (Mean Rank) καθώς και το 
άθροισμα των θέσεων (Sum of Ranks) της κάθε κατηγορίας στην ενιαία διάταξη 
του δείκτη του καθαρού περιθωρίου κέρδους. Παρατηρούμε ότι η μέση θέση του 
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δείκτη του καθαρού περιθωρίου κέρδους των μεγαλύτερων επιχειρήσεων είναι 
μεγαλύτερη από τη μέση θέση των μικρότερων επιχειρήσεων (55,15 > 45,85).

Στο παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα κριτήρια του ελέγχου των Mann-
Whitney και του Wilcoxon. Το κριτήριο των Mann-Whitney είναι ο αριθμός των 
περιπτώσεων κατά τις οποίες μια παρατήρηση από το μικρότερο δείγμα είναι 
μεγαλύτερη μιας παρατήρησης από το μεγαλύτερο δείγμα (Mann-Whitney U = 
1017,5). Το άθροισμα των θέσεων του μικρότερου δείγματος (Sum of Ranks = 
2292,5) είναι το κριτήριο του Wilcoxon (Wilcoxon W= 2292,5). 

Οι τυποποιημένες τιμές και των δύο ποσοτήτων είναι Z = -1,603. Υπό τη 
μηδενική υπόθεση ότι οι κατανομές των μέσων όρων του δείκτη του καθαρού 
περιθωρίου κέρδους στις δύο κατηγορίες έχουν την ίδια θέση (δηλαδή τις ίδιες 
διάμεσους), υπολογίζεται η πιθανότητα να προκύψει, για την τυπική κανονική 
κατανομή, μια τιμή, κατ’ απόλυτη έκφραση μεγαλύτερη από την τιμή -1,603. Η 
πιθανότητα αυτή είναι  Asymp.  Sig. (2-tailed) > 0,0005, γεγονός που δεν μας 
δίνει  το  δικαίωμα  να  απορρίψουμε  τη  μηδενική  υπόθεση  της  ισότητας  των 
διαμέσων των δύο κατηγοριών.

Test Statisticsa

ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ

Mann-Whitney U 1017,500

Wilcoxon W 2292,500

Z -1,603

Asymp. Sig. (2-tailed) ,109

a. Grouping Variable: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

7.3.6. Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων  (ROE)

Θα ελέγξουμε κατά πόσο οι διαφορές στο δείκτη της απόδοσης των ιδίων 
κεφαλαίων (ROE) είναι τυχαίες ή οφείλονται σε μια μεταβλητή, βάσει της οποίας 
έγινε ο διαχωρισμός των εταιρειών του δείγματος, δηλαδή στο ύψος του κύκλου 
εργασιών.

Ο έλεγχος γίνεται δια μέσου της μηδενικής υπόθεσης

Η0 : οι  κατανομές  του  δείκτη  της  απόδοσης  των ιδίων  κεφαλαίων 
(ROE)  στις  δύο  κατηγορίες  έχουν  την  ίδια  θέση  (δηλαδή  τις 
ίδιες διάμεσους), έναντι της εναλλακτικής 
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Η1 : οι  κατανομές  του  δείκτη  της  απόδοσης  των ιδίων  κεφαλαίων 
(ROE) στις  δύο κατηγορίες δεν έχουν την ίδια θέση (δηλαδή 
έχουν διαφορετικές διάμεσους)    

Ranks

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ N Mean Rank Sum of Ranks

ROE ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

50 63,49 3174,50

ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

50 37,51 1875,50

Total 100

Στον παραπάνω πίνακα δίνεται η μέση θέση (Mean Rank) καθώς και το 
άθροισμα των θέσεων (Sum of Ranks) της κάθε κατηγορίας στην ενιαία διάταξη 
του δείκτη της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων (ROE). Παρατηρούμε ότι η μέση 
θέση του  δείκτη  της  απόδοσης  των  ιδίων  κεφαλαίων  (ROE)  των  μεγαλύτερων 
επιχειρήσεων  είναι  σαφώς  μεγαλύτερη  από  τη  μέση  θέση  των  μικρότερων 
επιχειρήσεων (63,49 > 37,51).

Στο παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα κριτήρια του ελέγχου των Mann-
Whitney και του Wilcoxon. Το κριτήριο των Mann-Whitney είναι ο αριθμός των 
περιπτώσεων κατά τις οποίες μια παρατήρηση από το μικρότερο δείγμα είναι 
μεγαλύτερη μιας παρατήρησης από το μεγαλύτερο δείγμα (Mann-Whitney U = 
600,5).  Το άθροισμα των θέσεων του μικρότερου δείγματος (Sum of Ranks = 
1875,5) είναι το κριτήριο του Wilcoxon (Wilcoxon W= 1875,5). 

Οι τυποποιημένες τιμές και των δύο ποσοτήτων είναι Z = -4,478. Υπό τη 
μηδενική υπόθεση ότι οι κατανομές των μέσων όρων του δείκτη της απόδοσης 
των ιδίων κεφαλαίων ROE στις δύο κατηγορίες έχουν την ίδια θέση (δηλαδή τις 
ίδιες  διάμεσους),  υπολογίζεται  η  πιθανότητα  να  προκύψει,  για  την  τυπική 
κανονική κατανομή, μια τιμή, κατ’ απόλυτη έκφραση μεγαλύτερη από την τιμή 
-4,478. Η πιθανότητα αυτή είναι  Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,0005, γεγονός που 
μας δίνει το δικαίωμα να απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση της ισότητας των 
διαμέσων των δύο κατηγοριών.
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Test Statisticsa

ROE

Mann-Whitney U 600,500

Wilcoxon W 1875,500

Z -4,478

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000

a. Grouping Variable: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

7.3.7. Απόδοσης Απασχολούμενων Κεφαλαίων (ROA)

Θα  ελέγξουμε  κατά  πόσο  οι  διαφορές  στο  δείκτη  της  απόδοσης  των 
απασχολούμενων κεφαλαίων (ROA) είναι τυχαίες ή οφείλονται σε μια μεταβλητή, 
βάσει της οποίας έγινε ο διαχωρισμός των εταιρειών του δείγματος, δηλαδή στο 
ύψος του κύκλου εργασιών.

Ο έλεγχος γίνεται δια μέσου της μηδενικής υπόθεσης

Η0 : οι  κατανομές του δείκτη της απόδοσης των απασχολούμενων 
κεφαλαίων  (ROA)  στις  δύο  κατηγορίες  έχουν  την  ίδια  θέση 
(δηλαδή τις ίδιες διάμεσους), έναντι της εναλλακτικής 

Η1 : οι  κατανομές του δείκτη της απόδοσης των απασχολούμενων 
κεφαλαίων (ROA) στις δύο κατηγορίες δεν έχουν την ίδια θέση 
(δηλαδή έχουν διαφορετικές διάμεσους)    
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Ranks

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ N Mean Rank Sum of Ranks

ROA ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

50 60,87 3043,50

ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

50 40,13 2006,50

Total 100

Στον παραπάνω πίνακα δίνεται η μέση θέση (Mean Rank) καθώς και το 
άθροισμα των θέσεων (Sum of Ranks) της κάθε κατηγορίας στην ενιαία διάταξη 
του δείκτη της απόδοσης των απασχολούμενων κεφαλαίων (ROA). Παρατηρούμε 
ότι η μέση θέση του δείκτη της απόδοσης των απασχολούμενων κεφαλαίων (ROA) 
των μεγαλύτερων επιχειρήσεων είναι σαφώς μεγαλύτερη από τη μέση θέση των 
μικρότερων επιχειρήσεων (60,87 > 40,13).

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα κριτήρια του ελέγχου των Mann-
Whitney και του Wilcoxon. Το κριτήριο των Mann-Whitney είναι ο αριθμός των 
περιπτώσεων κατά τις οποίες μια παρατήρηση από το μικρότερο δείγμα είναι 
μεγαλύτερη μιας παρατήρησης από το μεγαλύτερο δείγμα (Mann-Whitney U = 
731,5).  Το άθροισμα των θέσεων του μικρότερου δείγματος (Sum of Ranks = 
2006,5) είναι το κριτήριο του Wilcoxon (Wilcoxon W= 2006,5). 

Οι τυποποιημένες τιμές και των δύο ποσοτήτων είναι Z = -3,574. Υπό τη 
μηδενική υπόθεση ότι οι κατανομές των μέσων όρων του δείκτη της απόδοσης 
των απασχολούμενων κεφαλαίων ROA στις δύο κατηγορίες έχουν την ίδια θέση 
(δηλαδή τις ίδιες διάμεσους), υπολογίζεται η πιθανότητα να προκύψει, για την 
τυπική κανονική κατανομή, μια τιμή, κατ’ απόλυτη έκφραση μεγαλύτερη από 
την  τιμή  -3,574.  Η  πιθανότητα  αυτή  είναι  Asymp.  Sig.  (2-tailed)  <  0,0005, 
γεγονός που μας δίνει το δικαίωμα να απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση της 
ισότητας των διαμέσων των δύο κατηγοριών.
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Test Statisticsa

ROA

Mann-Whitney U 731,500

Wilcoxon W 2006,500

Z -3,574

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000

a. Grouping Variable: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

7.3.8. Δείκτης Τιμής Προς Κέρδη Ανά Μετοχή (P/E)

Θα ελέγξουμε κατά πόσο οι διαφορές στο δείκτη Τιμής προς Κέρδη ανά 
μετοχή P/E είναι τυχαίες ή οφείλονται σε μια μεταβλητή, βάσει της οποίας έγινε 
ο  διαχωρισμός  των  εταιρειών  του  δείγματος,  δηλαδή  στο  ύψος  του  κύκλου 
εργασιών.

Ο έλεγχος γίνεται δια μέσου της μηδενικής υπόθεσης

Η0 : οι  κατανομές του δείκτη Τιμής προς Κέρδη ανά μετοχή  P/E 
στις  δύο  κατηγορίες  έχουν  την  ίδια  θέση  (δηλαδή  τις  ίδιες 
διάμεσους), έναντι της εναλλακτικής 

Η1 : οι  κατανομές του δείκτη Τιμής προς Κέρδη ανά μετοχή  P/E 
στις  δύο κατηγορίες δεν  έχουν  την  ίδια  θέση (δηλαδή έχουν 
διαφορετικές διάμεσους)    

Ranks

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ N Mean Rank Sum of Ranks

P/E ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

50 52,02 2601,00

ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

50 48,98 2449,00

Total 100

Στον παραπάνω πίνακα δίνεται η μέση θέση (Mean Rank) καθώς και το 
άθροισμα των θέσεων (Sum of Ranks) της κάθε κατηγορίας στην ενιαία διάταξη 
του δείκτη Τιμή προς Κέρδη ανά μετοχή P/E. Παρατηρούμε ότι η μέση θέση του 
δείκτη Τιμή προς Κέρδη ανά μετοχή  P/E των μεγαλύτερων επιχειρήσεων είναι 
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λίγο  μεγαλύτερη  από  τη  μέση  θέση  των  μικρότερων  επιχειρήσεων  (52,02  > 
48,98).

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα κριτήρια του ελέγχου των Mann-
Whitney και του Wilcoxon. Το κριτήριο των Mann-Whitney είναι ο αριθμός των 
περιπτώσεων κατά τις οποίες μια παρατήρηση από το μικρότερο δείγμα είναι 
μεγαλύτερη μιας παρατήρησης από το μεγαλύτερο δείγμα (Mann-Whitney U = 
1174,0). Το άθροισμα των θέσεων του μικρότερου δείγματος (Sum of Ranks = 
2449,0) είναι το κριτήριο του Wilcoxon (Wilcoxon W= 2449,0). 

Οι τυποποιημένες τιμές και των δύο ποσοτήτων είναι Z = -0,524. Υπό τη 
μηδενική υπόθεση ότι οι κατανομές των μέσων όρων του δείκτη Τιμή προς Κέρδη 
ανά  μετοχή  P/E στις  δύο  κατηγορίες  έχουν  την  ίδια  θέση (δηλαδή  τις  ίδιες 
διάμεσους), υπολογίζεται η πιθανότητα να προκύψει, για την τυπική κανονική 
κατανομή, μια τιμή, κατ’ απόλυτη έκφραση μεγαλύτερη από την τιμή -0,524. Η 
πιθανότητα αυτή είναι  Asymp.  Sig. (2-tailed) > 0,0005, γεγονός που δεν μας 
δίνει  το  δικαίωμα  να  απορρίψουμε  τη  μηδενική  υπόθεση  της  ισότητας  των 
διαμέσων των δύο κατηγοριών.

Test Statisticsa

P/E

Mann-Whitney U 1174,000

Wilcoxon W 2449,000

Z -,524

Asymp. Sig. (2-tailed) ,600

a. Grouping Variable: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

7.3.9. Μερισματική Απόδοση

Θα  ελέγξουμε  κατά  πόσο  οι  διαφορές  στο  δείκτη  της  μερισματικής 
απόδοσης είναι τυχαίες ή οφείλονται σε μια μεταβλητή, βάσει της οποίας έγινε ο 
διαχωρισμός  των  εταιρειών  του  δείγματος,  δηλαδή  στο  ύψος  του  κύκλου 
εργασιών.

Ο έλεγχος γίνεται δια μέσου της μηδενικής υπόθεσης

Η0 : οι κατανομές του δείκτη της μερισματικής απόδοσης στις δύο 
κατηγορίες έχουν την ίδια θέση (δηλαδή τις ίδιες διάμεσους), 
έναντι της εναλλακτικής 
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Η1 : οι κατανομές του δείκτη της μερισματικής απόδοσης στις δύο 
κατηγορίες  δεν  έχουν  την  ίδια  θέση  (δηλαδή  έχουν 
διαφορετικές διάμεσους)    

Ranks

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ N Mean Rank Sum of Ranks

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

50 64,00 3200,00

ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

50 37,00 1850,00

Total 100

Στον παραπάνω πίνακα δίνεται η μέση θέση (Mean Rank) καθώς και το 
άθροισμα των θέσεων (Sum of Ranks) της κάθε κατηγορίας στην ενιαία διάταξη 
του  δείκτη  της  μερισματικής  απόδοσης.  Παρατηρούμε  ότι  η  μέση  θέση  του 
δείκτη της μερισματικής απόδοσης των μεγαλύτερων επιχειρήσεων είναι σαφώς 
μεγαλύτερη από τη μέση θέση των μικρότερων επιχειρήσεων (64,00 > 37,00).

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα κριτήρια του ελέγχου των Mann-
Whitney και του Wilcoxon. Το κριτήριο των Mann-Whitney είναι ο αριθμός των 
περιπτώσεων κατά τις οποίες μια παρατήρηση από το μικρότερο δείγμα είναι 
μεγαλύτερη μιας παρατήρησης από το μεγαλύτερο δείγμα (Mann-Whitney U = 
575,0).  Το άθροισμα των θέσεων του μικρότερου δείγματος (Sum of Ranks = 
1850,0) είναι το κριτήριο του Wilcoxon (Wilcoxon W= 1850,0). 

Οι τυποποιημένες τιμές και των δύο ποσοτήτων είναι Z = -4,678. Υπό τη 
μηδενική υπόθεση ότι οι κατανομές των μέσων όρων του δείκτη της μερισματικής 
απόδοσης στις δύο κατηγορίες έχουν την ίδια θέση (δηλαδή τις ίδιες διάμεσους), 
υπολογίζεται η πιθανότητα να προκύψει, για την τυπική κανονική κατανομή, μια 
τιμή,  κατ’  απόλυτη έκφραση μεγαλύτερη από την τιμή -4,678. Η πιθανότητα 
αυτή είναι Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,0005, γεγονός που μας δίνει το δικαίωμα 
να  απορρίψουμε  τη  μηδενική  υπόθεση  της  ισότητας  των  διαμέσων  των  δύο 
κατηγοριών.

127



Test Statisticsa

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ

Mann-Whitney U 575,000

Wilcoxon W 1850,000

Z -4,678

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000

a. Grouping Variable: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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7 . 4 .  Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α  Τ Ω Ν  Π Α Ρ Α Μ Ε Τ Ρ Ι Κ Ω Ν  Κ Α Ι  Μ Η 
Π Α Ρ Α Μ Ε Τ Ρ Ι Κ Ω Ν  Ε Λ Ε Γ Χ Ω Ν  

Αναλύοντας  τα  αποτελέσματα των παραμετρικών και  μη παραμετρικών 
ελέγχων  οδηγούμαστε  περίπου  στα  ίδια  συμπεράσματα.  Απόκλιση  των 
αποτελεσμάτων  μεταξύ  των  παραμετρικών  και  μη  παραμετρικών  ελέγχων 
παρουσιάζεται μόνο για το Δείκτη Πίεσης Ξένου Κεφαλαίου (Ξένα Κεφάλαια / 
Συνολικά κεφαλαία).

Π α ρ α μ ε τ ρ ι κ ό ς

Έ λ ε γ χ ο ς

Μ η

Π α ρ α μ ε τ ρ ι κ ό ς  

Έ λ ε γ χ ο ς

Γ ε ν ι κ ή  Ρ ε υ σ τ ό τ η τ α Δ ι α φ ο ρ ά  σ τ ο υ ς  μ έ σ ο υ ς Δ ι α φ ο ρ ά  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν 

δ ι α μ έ σ ω ν

Ξ έ ν α /  Ί δ ι α Δ ι α φ ο ρ ά  σ τ ο υ ς  μ έ σ ο υ ς Δ ι α φ ο ρ ά  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν 

δ ι α μ έ σ ω ν

Ξ έ ν α /  Σ υ ν ο λ ι κ ά Δ ε ν  υ π ά ρ χ ε ι  δ ι α φ ο ρ ά 

σ τ ο υ ς  μ έ σ ο υ ς

Δ ι α φ ο ρ ά  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν 

δ ι α μ έ σ ω ν

Μ ι κ τ ό  Π ε ρ ι θ ώ ρ ι ο

Κ έ ρ δ ο υ ς

Δ ε ν  υ π ά ρ χ ε ι  δ ι α φ ο ρ ά 

σ τ ο υ ς  μ έ σ ο υ ς

Δ ε ν  υ π ά ρ χ ε ι  δ ι α φ ο ρ ά 

μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  δ ι α μ έ σ ω ν  

Κ α θ α ρ ό  Π ε ρ ι θ ώ ρ ι ο

Κ έ ρ δ ο υ ς

Δ ε ν  υ π ά ρ χ ε ι  δ ι α φ ο ρ ά 

σ τ ο υ ς  μ έ σ ο υ ς

Δ ε ν  υ π ά ρ χ ε ι  δ ι α φ ο ρ ά 

μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  δ ι α μ έ σ ω ν

R O E Δ ι α φ ο ρ ά  σ τ ο υ ς  μ έ σ ο υ ς Δ ι α φ ο ρ ά  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν 

δ ι α μ έ σ ω ν

R O A Δ ι α φ ο ρ ά  σ τ ο υ ς  μ έ σ ο υ ς Δ ι α φ ο ρ ά  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν 

δ ι α μ έ σ ω ν

P / E Δ ε ν  υ π ά ρ χ ε ι  δ ι α φ ο ρ ά 

σ τ ο υ ς  μ έ σ ο υ ς

Δ ε ν  υ π ά ρ χ ε ι  δ ι α φ ο ρ ά 

μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  δ ι α μ έ σ ω ν

Μ ε ρ ι σ μ α τ ι κ ή  

Α π ό δ ο σ η

Δ ι α φ ο ρ ά  σ τ ο υ ς  μ έ σ ο υ ς Δ ι α φ ο ρ ά  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν 

δ ι α μ έ σ ω ν

Γενικά, οι μεγαλύτερες και οι μικρότερες εταιρείες του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών  με  βάση  το  μέσο  όρο  του  κύκλου  εργασιών  που  παρουσίασαν  την 
περίοδο 2002-2006, φαίνεται να παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 
σε ορισμένα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη. Διαφορές μεταξύ των δύο κατηγοριών 
φαίνεται  να  παρουσιάζονται  στην  ρευστότητα,  στη  δομή των  κεφαλαίων  τους, 
στην αποδοτικότητα των ιδίων και των απασχολούμενων κεφαλαίων καθώς και 
στη μερισματική τους απόδοση. Από την άλλη βρέθηκε ότι οι δύο κατηγορίες δεν 
παρουσιάζουν  στατιστικά  σημαντικές  διαφορές  στο  Δείκτη  του  Μικτού 
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Περιθωρίου  Κέρδους,  στο  Δείκτη  του  Καθαρού Περιθωρίου  κέρδους  και  στον 
επενδυτικό αριθμοδείκτη P/E.     

Αναλυτικότερα,  όσον  αφορά  στο  δείκτη  Γενικής  Ρευστότητας 
(Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) φαίνεται να υπάρχει 
στατιστικά  σημαντική  διαφορά μεταξύ  των  μέσων  όρων  που παρουσιάζουν  οι 
μεγαλύτερες και οι μικρότερες επιχειρήσεις του Χ. Α.. Συνεπώς, μπορούμε να 
συμπεράνουμε ότι  οι  εταιρείες  που παρουσιάζουν υψηλό κύκλο εργασιών θα 
έχουν  διαφορετικό  Δείκτη  Γενικής  Ρευστότητας  από  τις  εταιρείες  με  χαμηλό 
κύκλο εργασιών. 

Βάσει των αποτελεσμάτων του  παραμετρικού ελέγχου ο μέσος όρος του 
δείκτη  της  Γενικής  Ρευστότητας  για  την  κατηγορία  των  μεγαλύτερων 
επιχειρήσεων  είναι  1,46  ενώ  ο  αντίστοιχος  δείκτης  για  την  κατηγορία  των 
μικρότερων  επιχειρήσεων  είναι  11,65.  Επομένως,  κατά  μέσο  όρο  τόσο  οι 
μεγαλύτερες  όσο  και  οι  μικρότερες  εταιρείες  φαίνεται  να  είναι  σε  θέση  να 
καλύψουν  τις  βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις  τους.  Όσον  αφορά  στον  δείκτη 
γενικής  ρευστότητας  για  τις  μικρότερες  επιχειρήσεις  παρουσιάζεται  ιδιαίτερα 
αυξημένος  σε  σχέση  με  το  δείκτη  που  παρουσιάζουν  οι  μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις.   Ο  ιδιαίτερα  αυξημένος  δείκτης  γενικής  ρευστότητας  των 
μικρότερων  επιχειρήσεων  μπορεί  να  οφείλεται  είτε  στο  ότι  το  κυκλοφορούν 
ενεργητικό είναι αρκετά μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, είτε 
στο  ότι  οι  βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις  των  εταιρειών  αυτών  είναι  ιδιαίτερα 
μειωμένες γεγονός που μπορεί να υποδεικνύει μείωση των δραστηριοτήτων τους. 

Βέβαια,  για να αποφανθεί  κανείς  αν ένας δείκτης γενικής ρευστότητας 
είναι καλός ή κακός θα πρέπει να εξετάσει τρεις επιπλέον παράγοντες:

1. Τη φύση της επιχείρησης

2. Την σύνθεση του κυκλοφορούν ενεργητικού 

3. Την ταχύτητα κυκλοφορίας των αποθεμάτων, των απαιτήσεων, των 
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, του κεφαλαίου κίνησης κ.α.  

Στο  σημείο  αυτό  βέβαια  πρέπει  να  αναφερθεί  ότι  η  κατηγορία  των 
μικρότερων επιχειρήσεων αποτελείται κατά 12% από εταιρείες που ανήκουν στον 
κλάδο  των  χρηματοοικονομικών  υπηρεσιών.  Με  βάση  τα  δεδομένα  μας,  οι 
εταιρείες αυτές είναι εκείνες που παρουσιάζουν και τους υψηλότερους δείκτες 
γενικής ρευστότητας και φυσικά επηρεάζουν ανοδικά το μέσο όρο του δείκτη 
γενικής ρευστότητας της κατηγορίας των μικρότερων επιχειρήσεων.       

Πέρα  από  το  δείκτη  γενικής  ρευστότητας,  τα  αποτελέσματα  έδειξαν 
στατιστικά σημαντική διαφορά και μεταξύ των μέσων όρων των μεγαλύτερων και 
των μικρότερων επιχειρήσεων του  Δείκτη Δανειακής Επιβάρυνσης (Ξένα / Ίδια 
Κεφάλαια).  Συνεπώς,  μπορούμε  να  συμπεράνουμε  ότι  οι  εταιρείες  που 
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παρουσιάζουν υψηλό κύκλο εργασιών έχουν διαφορετική δομή κεφαλαίου από 
τις μικρότερες επιχειρήσεις. 

Βάσει των αποτελεσμάτων του  παραμετρικού ελέγχου ο μέσος όρος του 
δείκτη Ξένα / Ίδια Κεφάλαια για την κατηγορία των μεγαλύτερων επιχειρήσεων 
είναι  4,15  ενώ  ο  αντίστοιχος  δείκτης  για  την  κατηγορία  των  μικρότερων 
επιχειρήσεων  είναι  0,87.   Συνεπώς,  οι  μεγαλύτερες  εταιρείες  φαίνεται  να 
χρησιμοποιούν πολύ υψηλά ξένα κεφάλαια σε σύγκριση με τα ίδια κεφάλαια, 
γεγονός  που  δείχνει  κορεσμό  της  δανειοληπτικής  ικανότητας  και  αποτελεί 
ένδειξη πιθανής αδυναμίας εξασφάλισης των πιστωτών. Βέβαια, για την καλύτερη 
ερμηνεία των αποτελεσμάτων πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι οι κατηγορία 
των  μεγαλύτερων  επιχειρήσεων  αποτελείται  κατά  18%  από  επιχειρήσεις  που 
ανήκουν  στον  Τραπεζικό  κλάδο,  και  φυσικά  χρησιμοποιούν  υψηλά  ποσοστά 
ξένων κεφαλαίων. Υπολογίζοντας ξανά τον μέσο όρο του Δείκτη της Δανειακής 
Επιβάρυνσης για την κατηγορία των μεγαλύτερων επιχειρήσεων, αποκλείοντας 
όμως τις τράπεζες, παρατηρούμε ότι ο μέσος όρος του δείκτη διαμορφώνεται σε 
1,6.  Επομένως,  μπορούμε  να  οδηγηθούμε  στο  συμπέρασμα  ότι  η  μεγάλη 
διαφορά  μεταξύ  του  δείκτη  δανειακής  επιβάρυνσης  των  μεγαλύτερων 
επιχειρήσεων με τον αντίστοιχο δείκτη των μικρότερων επιχειρήσεων οφείλεται σε 
μεγάλο βαθμό στο ότι η κατηγορία των μεγαλύτερων επιχειρήσεων αποτελείται σε 
μεγάλο ποσοστό από τράπεζες (στη κατηγορία των μικρότερων επιχειρήσεων δεν 
συμπεριλαμβάνεται καμία τράπεζα). Από την άλλη οι μικρότερες επιχειρήσεις 
παρουσιάζονται να έχουν δείκτη δανειακής επιβάρυνσης μικρότερο της μονάδας 
γεγονός που δείχνει ικανότητα για μελλοντικό δανεισμό και για εξασφάλιση των 
πιστωτών τους.   

Για  τον  δείκτη  Ξένα  /  Συνολικά  Κεφάλαια διαπιστώσαμε  ότι  ο 
παραμετρικός  έλεγχος  μας  έδωσε  διαφορετικά  αποτελέσματα  από  τον  μη 
παραμετρικό.  Συγκεκριμένα,  ο  παραμετρικό  έλεγχος  έδειξε  ότι  δεν  υπάρχει 
στατιστικά  σημαντική  διαφορά  μεταξύ  των  μέσων  όρων  του  δείκτη  Ξένα/ 
Συνολικά Κεφάλαια των μεγαλύτερων και των μικρότερων επιχειρήσεων, αντίθετα 
ο μη παραμετρικός έλεγχος έδειξε ότι  υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 
μεταξύ των διαμέσων του εξεταζόμενου δείκτη των δύο δειγμάτων.   

Βάσει των αποτελεσμάτων του  παραμετρικού ελέγχου ο μέσος όρος του 
δείκτη  Πίεσης  Ξένου  Κεφαλαίου  για  την  κατηγορία  των  μεγαλύτερων 
επιχειρήσεων  είναι  0,61  ενώ  ο  αντίστοιχος  δείκτης  για  την  κατηγορία  των 
μικρότερων επιχειρήσεων είναι 0,39. Ο δείκτης αυτός μας δείχνει το ποσοστό του 
Συνολικού  Ενεργητικού  που  έχει  χρηματοδοτηθεί  με  ξένα  κεφάλαια.  Όσο 
μεγαλύτερος  είναι  ο  δείκτης,  τόσο μεγαλύτερη είναι  και   χρηματοοικονομική 
μόχλευση. 

Στο σημείο αυτό τα αποτελέσματα της έρευνας μας έρχονται σε αντίθεση 
με τα αποτελέσματα των Chan and Chen (1991) όπου διαπίστωσαν ότι οι μικρές 
εταιρείες του  NYSE χρησιμοποιούν υψηλότερη χρηματοοικονομική μόχλευση. 
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Στην έρευνα μας για το Χρηματιστήριο Αθηνών οι μεγαλύτερες εταιρείες φαίνεται 
να  χρησιμοποιούν  υψηλότερη  χρηματοοικονομική  μόχλευση.  Βέβαια  στην 
περίπτωση  αυτή,  όπως  και  με  το  δείκτη  Ξένα  /Ιδία  Κεφάλαια,  πρέπει  να 
λάβουμε υπόψη μας ότι η κατηγορία των μεγαλύτερων επιχειρήσεων αποτελείται 
σε μεγάλο ποσοστό από Τράπεζες. Ο μέσος όρος του δείκτη Ξένα / Συνολικά 
Κεφάλαια μετά την αφαίρεση των Τραπεζών διαμορφώνεται στα 0,53 έναντι 0,61. 

Όσον  αφορά  στους  δείκτες  του  μικτού  και  του  καθαρού  περιθωρίου 
κέρδους τόσο ο παραμετρικός όσο και ο μη παραμετρικός έλεγχος έδειξαν ότι 
δεν  υπάρχει  στατιστικά  σημαντική  διαφορά  μεταξύ  των  δεικτών  των  δυο 
κατηγοριών. Συγκεκριμένα, ο παραμετρικός έλεγχός έδειξε ότι ο μέσος όρος του 
Δείκτη  του  Μικτού  Περιθωρίου  Κέρδους  για  την  κατηγορία  των  μεγαλύτερων 
επιχειρήσεων  είναι  0,28  ενώ  ο  αντίστοιχος  δείκτης  για  την  κατηγορία  των 
μικρότερων επιχειρήσεων είναι 0,16. 

Σύμφωνα,  λοιπόν  με  τα  αποτελέσματα  των  στατιστικών  ελέγχων  που 
πραγματοποιήσαμε  δεν  μπορούμε  να  ισχυριστούμε  ότι  υπάρχει  στατιστικά 
σημαντική διαφορά μεταξύ των μεγαλύτερων και των μικρότερων επιχειρήσεων 
όσον αφορά στο βαθμό κάλυψης των λειτουργικών τους εξόδων καθώς και στην 
λειτουργική τους αποδοτικότητα. 

Βέβαια οι αριθμοδείκτες πρέπει να εξετάζονται σε ιδιαίτερη προσοχή και 
να λαμβάνονται υπόψη και άλλοι παράγοντες όπως ο κλάδος και η οικονομία 
γενικότερα.  Στην περίπτωση π.χ. του καθαρού περιθωρίου κέρδους πρέπει να 
δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο από πού προέρχονται τα καθαρά κέρδη καθώς 
μπορεί  να οφείλονται  είτε  σε  έκτακτα αποτελέσματα,  είτε  σε  αυξημένες τιμές 
πώλησης των προϊόντων, είτε σε περικοπές των εξόδων ανάπτυξης των πωλήσεων 
κ.α.  Επίσης  πρέπει  να  λαμβάνουμε  υπόψη  μας  παράγοντες  όπως  τον 
πληθωρισμός και τη μέθοδο προσδιορισμού του κόστους πωληθέντων.   

Συνεχίζοντας  με  τους  δείκτες  αποδοτικότητας,  οι  στατιστικοί  έλεγχοι 
έδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων των δεικτών  ROE και 
ROA που εμφανίζουν οι δύο εξεταζόμενες κατηγορίες. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον παραμετρικό έλεγχο ο μέσος του δείκτη 
της αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων για την κατηγορία των μεγαλύτερων 
επιχειρήσεων  είναι  0,11  ενώ  ο  αντίστοιχος  δείκτης  για  την  κατηγορία  των 
μικρότερων  επιχειρήσεων  εμφανίζεται  αρνητικός  -0,02.  Συνεπώς,  οι  δύο 
κατηγορίες φαίνεται να έχουν σημαντικές διαφορές στην αποτελεσματικότητα με 
την  οποία  απασχολούν  τα  ίδια  κεφάλαια  και  στην  ικανότητα  τους  να 
δημιουργούν κέρδη. 

Όσον αφορά στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις η τιμή του δείκτη μπορεί να 
οφείλεται στην υψηλή δανειακή επιβάρυνση που παρουσιάζουν, η οποία όμως 
οφείλεται  στην  ύπαρξη  αρκετών  τραπεζών  στην  κατηγορία  αυτή,  οπότε  δεν 
μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η υψηλή αυτή δανειακή επιβάρυνση μπορεί να 
οδηγήσει σε προβλήματα ρευστότητας.  
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Η  πολύ  χαμηλή  τιμή  του  δείκτη  για  την  κατηγορία  των  μικρότερων 
επιχειρήσεων  αποτελεί  ένδειξη  χαμηλής  παραγωγικότητας  και 
αναποτελεσματικής διοίκησης.        

Σύμφωνα  με  τον  παραμετρικό  έλεγχο  ο  μέσος  του  δείκτη  της 
αποδοτικότητας  των  απασχολούμενων  κεφαλαίων  για  την  κατηγορία  των 
μεγαλύτερων  επιχειρήσεων  είναι  0,0516  ενώ  ο  αντίστοιχος  δείκτης  για  την 
κατηγορία των μικρότερων επιχειρήσεων εμφανίζεται αρνητικός -0,0216. Και σε 
αυτή την περίπτωση παρουσιάζεται σημαντική διαφορά στον τρόπο με το οποίο οι 
δύο κατηγορίες αξιοποιούν τα συνολικά τους κεφάλαια. 

Όσον  αφορά στον  επενδυτικό  αριθμοδείκτη  P  /  E  ,   τα  αποτελέσματα των 
παραμετρικών και μη παραμετρικών ελέγχων έδειξαν ότι δεν υπάρχει στατιστικά 
σημαντική  διαφορά μεταξύ  των  μέσων  του  δείκτη  P/E που παρουσιάζουν  οι 
μεγαλύτερες  επιχειρήσεις  με  τους  μέσους  που  παρουσιάζουν  οι  μικρότερες 
επιχειρήσεις.  Σύμφωνα με τον παραμετρικό έλεγχο ο μέσος όρος του δείκτη που 
παρουσιάζουν οι  μεγαλύτερες επιχειρήσεις  είναι  15,17 ενώ ο μέσος όρος του 
δείκτη που παρουσιάζουν οι μικρότερες επιχειρήσεις είναι 27,97.  

Η πολύ υψηλή τιμή του δείκτη  P/E για την κατηγορία των μικρότερων 
επιχειρήσεων  μπορεί  να  ερμηνευτεί  αρνητικά  από  το  επενδυτικό  κοινό  που 
μπορεί να θεωρήσει τις μετοχές των εταιρειών αυτών υπερτιμημένες.   

Τέλος,  οι  στατιστικοί  έλεγχοι  έδειξαν  σημαντική  διαφορά  μεταξύ  του 
μέσου  όρου  της  μερισματικής  απόδοσης που  παρουσιάζουν  οι  μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις  σε  σύγκριση  με  τον  μέσο  όρο  του  αντίστοιχου  δείκτη  που 
παρουσιάζουν  οι  μικρότερες  επιχειρήσεις.  Η  μέση  τιμή  του  δείκτη  της 
μερισματικής απόδοσης για την κατηγορία των μεγαλύτερων επιχειρήσεων είναι 
0,038 ενώ η μέση τιμή του αντίστοιχου δείκτη για την κατηγορία των μικρότερων 
επιχειρήσεων είναι 0,011.  

Συνεπώς,  εφόσον  υπάρχει  στατιστικά  σημαντική  διαφορά  μεταξύ  των 
μέσων όρων των δεικτών της μερισματικής απόδοσης και εφόσον η μερισματική 
απόδοση  εκφράζει  κατά  κάποιο  τρόπο  την  ελκυστικότητα  των  μετοχών  μιας 
εταιρείας,  μπορούμε  να  ισχυριστούμε  ότι  υπάρχει  σημαντική  διαφορά  στην 
ελκυστικότητα  των  μετοχών  μεταξύ  των  μεγαλύτερων  και  των  μικρότερων 
επιχειρήσεων.      
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7 . 5 .  Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

Όλοι οι επενδυτές που τοποθετούν τα κεφάλαια τους στο χρηματιστήριο 
προσπαθούν  να  αυξήσουν  τον  πλούτο  τους,  όμως  λίγοι  είναι  εκείνοι  που 
πραγματικά το  καταφέρνουν.  Βασική προϋπόθεση προκειμένου να επιτύχουν 
την  αύξηση  του  πλούτου  τους  είναι  να  έχουν  καταλήξει  σε  μια  επενδυτική 
φιλοσοφία. Λέγοντας επενδυτική φιλοσοφία εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο ο 
καθένας αντιλαμβάνεται την αγορά και το πώς αυτή λειτουργεί. 

Έχοντας διαμορφώσει την επενδυτική του φιλοσοφία ο επενδυτής καλείται 
να διαμορφώσει  και  μια επενδυτική στρατηγική που να βασίζεται  πάνω στην 
επενδυτική του φιλοσοφία.  Οι  επενδυτικές αυτές στρατηγικές συνοψίζονται  σε 
δύο ευρύτερες κατηγορίες τη θεμελιώδη και την τεχνική ανάλυση. 

Η  θεμελιώδης  ανάλυση  ασχολείται  με  τον  υπολογισμό  της  εσωτερικής 
αξίας  των  μετοχών.  Βασίζεται  στην  ανάλυση  της  εταιρείας  και  των  βασικών 
θεμελιωδών μεγεθών της, στην ανάλυση του κλάδου στον οποίο ανήκει καθώς και 
στην ανάλυση της οικονομίας και των μακροοικονομικών μεγεθών. 

Οι  υποστηρικτές  της  θεμελιώδους  ανάλυση  έχουν  οδηγηθεί  στη 
διαμόρφωση  ορισμένων  στρατηγικών  για  την  επιλογή  αξιόγραφων  οι  οποίες 
στηρίζονται  στην  ανάλυση  αριθμοδεικτών.  Πέρα  αυτού,  αρκετές  εμπειρικές 
έρευνες  έχουν  γίνει  προσπαθώντας  να  βρουν  στατιστικά  σημαντικούς 
συσχετισμούς  μεταξύ  της  απόδοσης  των  μετοχών  και  διαφόρων  θεμελιωδών 
μεγεθών των επιχειρήσεων.  

Αρκετές είναι οι έρευνες εκείνες που διαπιστώνουν αρνητική σχέση μεταξύ 
του  μεγέθους  των  επιχειρήσεων  και  των  αποδόσεων  των  μετοχών  τους.  Στην 
προσπάθεια μας να εξηγήσουμε τα αίτια τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν 
σε  κάτι  τέτοιο  θελήσαμε  να  διερευνήσουμε  κατά  πόσο  οι  μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις διαφέρουν από τις μικρότερες επιχειρήσεις σε βασικά θεμελιώδη 
μεγέθη.

Το  δείγμα  μας  αποτελείτο  από  50  επιχειρήσεις  που  εμφάνισαν  τον 
μεγαλύτερο κατά μέσο όρο κύκλο εργασιών για την πενταετία 2002-2006 και 
από  50  επιχειρήσεις  που  εμφάνισαν  το  μικρότερο  κατά  μέσο  όρο  κύκλο 
εργασιών για την πενταετία 2002-2006.

Με  τη  χρήση  παραμετρικών  και  μη  παραμετρικών  ελέγχων 
προσπαθήσαμε  να  διαπιστώσουμε  κατά  πόσο  οι  δύο  αυτές  κατηγορίες 
επιχειρήσεων διαφέρουν μεταξύ τους σε βασικά θεμελιώδη μεγέθη όπως στην 
ρευστότητα,  στην  δανειακή  επιβάρυνση,  στο  περιθώριο  κέρδους,  στην 
αποδοτικότητα των κεφαλαίων τους, στην μερισματική τους απόδοσης και στον 
επενδυτικό  αριθμοδείκτη  P/E.   Τα  αποτελέσματα  των  ελέγχων  έδειξαν  ότι 
υπάρχουν   στατιστικά  σημαντικές  διαφορές  μεταξύ  των  μεγαλύτερων  και  των 
μικρότερων  επιχειρήσεων  στους  δείκτες  γενικής  ρευστότητας,  δανειακής 
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επιβάρυνσης, αποδοτικότητας ιδίων και απασχολούμενων κεφαλαίων καθώς και 
στο δείκτη της μερισματικής απόδοσης.    

Βέβαια  τα  μεγέθη  αυτά  εκφράστηκαν  και  εξετάστηκαν  με  τη  χρήση 
αριθμοδεικτών.  Σημαντικό  είναι  να  αναφέρουμε  ότι  οι  αριθμοδείκτες  δεν  θα 
έπρεπε να εξετάζονται μεμονωμένα καθώς μπορεί να οδηγηθούμε σε λανθασμένα 
συμπεράσματα. Το τελικό ύψος του κάθε αριθμοδείκτη εξαρτάται από διάφορους 
παράγοντες και θα πρέπει να ερμηνεύεται με ιδιαίτερη προσοχή λαμβάνοντας 
υπόψη όλα τα στοιχεία της επιχείρησης, τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται 
η επιχείρηση και το μακροοικονομικό περιβάλλον υπό το οποίο λειτουργεί.

Για  την  απόκτηση  μιας  πιο  ολοκληρωμένης  εικόνας  για  τις  διαφορές 
μεταξύ των μεγαλύτερων και των μικρότερων επιχειρήσεων θα μπορούσαμε να 
υπολογίσουμε το μέσο όρο των beta των δύο κατηγοριών και να προβούμε στη 
σύγκριση  των  μέσων  αυτών.  Επίσης,  θα  μπορούσαμε  να  υπολογίσουμε  την 
αναμενόμενη απόδοση των κατηγοριών αυτών και να προβούμε στον έλεγχο των 
μέσων.      

Μια  άλλη  πρόταση  για  περαιτέρω  έρευνα  θα  ήταν  η  συγκριτική 
θεμελιώδης ανάλυση μεταξύ των μεγαλύτερων και των μικρότερων επιχειρήσεων 
συγκεκριμένων κλάδων.      
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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0,7064 1,3754 0,5778 0,2425 0,0621 0,0214 0,0502 16,3933 0,0730253

03

ΟΡΓΑΝΙ-

ΣΜΟΣ 

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙ

ΚΩΝ 

ΑΓΩΝΩΝ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡ

ΟΥ Α.Ε. 1,2294 2,4377 0,6304 0,2136 0,1208 0,4156 1,2408 16,7980 0,0611645

04
ΟΤΕ Α.Ε.

1,5438 1,4457 0,5883 0,0441 0,0543 0,0228 0,0505 -33,7963 0,0248458

05

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 

(ΕΛΛΑΣ) 

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙ

Α ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

ΑΕ

1,1016 2,6010 0,7206 0,0832 0,0445 0,1056 0,3780 13,4176 0,0688290

06

ΕΘΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 

Α.Ε.

1,0006 16,3131 0,9391 0,5417 0,1560 0,0067 0,1092 19,8880 0,0365552

07
ΤΡ. EFG 

EUROBANK 

ERGASIAS 

ΑΕ.

1,0408 13,3987 0,9300 0,4693 0,1532 0,0093 0,1350 14,9698 0,0496431

08
ALPHA 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

Α.Ε. 0,8128 15,6967 0,9375 0,5772 0,2036 0,0089 0,1485 18,1982 0,0427668

09
COSMOTE - 

ΚΙΝΗΤΕΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ

ΩΝΙΕΣ Α.Ε.

0,7728 1,8679 0,6136 0,4208 0,2355 0,1793 0,4699 18,0957 0,0504038

10
ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Α.Ε. 1,0147 12,7786 0,9242 0,4751 0,1771 0,0082 0,1175 16,4281 0,0403839
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11

ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΚΥΠΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 
0,9603 16,8061 0,9303 0,4307 0,0820 0,0041 0,0648 -89,9536 0,0143053

12

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 

Α.Ε.

1,0109 22,0601 0,9467 0,6123 -0,0079 -0,0004 -0,0632 6,6762 0,0135346

13
ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥ

ΛΟΣ A.E. 0,6628 4,6980 0,8229 0,2009 0,0142 0,0335 0,1866 13,9815 0,0209595

14

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 

Α.Ε.
0,9714 15,9828 0,9409 0,6779 0,1212 0,0053 0,0885 19,9004 0,0074154

15
COCA-COLA 

Ε  .  Ε  .  Ε  .   Α  .  Ε  .  
1,4327 0,2848 0,2215 0,4421 0,1115 0,0236 0,0303 46,6796 0,0196605

16
Α.Γ.Ε.Τ 

ΗΡΑΚΛΗΣ
2,3466 0,5591 0,3298 0,2613 0,1542 0,1139 0,1799 10,0143 0,0601208

17
ΑΤΛΑΝΤΙΚ 

ΣΟΥΠΕΡ 

ΜΑΡΚΕΤ 

Α.Ε.Ε.

0,7122 4,4809 0,8170 0,2056 0,0034 0,0063 0,0334 -6,1226 0,0140326

18
ΤΙΤΑΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ

1,2466 0,5797 0,3538 0,3751 0,2323 0,1159 0,1841 22,7818 0,0224680

19
ΕΛΒΑΛ Α.Ε 

ΒΙΟΜ/ΝΙΑ 

ΕΠΕΞΕΡΓ. 

ΑΛΟΥΜ.

2,7811 0,5231 0,3434 0,0989 0,0195 0,0154 0,0235 33,7794 0,0097206

20
ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε 

(ΠΡΩΗΝ 

ΒΕΚΤΩΡ) 2,4035 1,3533 0,5729 0,0931 0,0285 0,0338 0,0798 21,1994 0,0349019

21
ΙΝΤΡΑΚΟΜ 

Α.Ε. 

ΣΥΜΜΕΤOΧΩ

Ν

2,2293 0,6620 0,3520 0,2924 0,0504 0,0208 0,0411 132,1694 0,0222457

22
ΣΙΔΕΝΟΡ 

Α.Ε. (ΠΡΩΗΝ 

ΕΡΛΙΚΟΝ) 2,3894 1,1133 0,5254 0,1636 0,0556 0,0418 0,0873 20,9820 0,0429592

23
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜ

ΗΧΑΝΙΑ 

ΚΑΡΕΛΙΑ 

Α.Ε.

1,9267 0,6995 0,4066 0,2191 0,0810 0,1175 0,2008 7,5298 0,0403088

24
Info-Quest 

Α.Ε.Β.Ε.
1,4314 1,7769 0,5779 0,1123 0,1508 0,1444 0,1744 6,4278 0,0025510
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25
ΜΟΧΛΟΣ 

Α.Ε.
1,3249 1,0121 0,4880 0,0448 -0,0021 -0,0078 -0,0318 3,3786 0,0225885

26
Ε.ΥΔ.Α.Π. 

Α.Ε.
1,3091 0,6221 0,3781 0,4602 0,0796 0,0205 0,0331 38,2585 0,0170627

27
ΕΛΛ. ΒΙΟΜ. 

ΖΑΧΑΡΗΣ 

Α.Ε. 3,7594 0,6229 0,3702 0,1505 0,0142 0,0221 0,0298 16,3262 0,0178779

28
JUMBO 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ

1,8667 1,8712 0,6225 0,4765 0,1285 0,1031 0,2937 13,3172 0,0307942

29
ΠΛΑΙΣΙΟ 

COMPUTERS 

Α.Ε.Β.Ε. 1,5717 1,1078 0,5233 0,2062 0,0365 0,0929 0,1681 22,2320 0,0304635

30

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΤΑ 

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗ

ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Α.Ε.
1,6294 0,5736 0,3632 0,4988 0,1650 0,1867 0,2944 18,1622 0,0508588

31
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓ

ΕΙΑ 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

Α.Ε.

0,8762 5,3623 0,8270 0,1779 -0,1281 -0,0605 -0,5348 -33,9381 0,0000000

32
ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

1,4035 0,8781 0,4625 0,1652 0,0642 0,0574 0,1057 32,4679 0,0273696

33
ΜΙΝΩΙΚΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ 

ANE 0,5656 2,3688 0,6972 0,3571 -0,0784 -0,0108 -0,0565 15,8325 0,0189168

34
ΙΑΤΡΙΚΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 

Ε.Α.Ε. 0,8320 1,6082 0,6157 0,1937 0,0332 0,0177 0,0471 37,8778 0,0141207

35
ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

1,2833 3,3941 0,7534 0,3135 0,0322 0,0202 0,0907 7,4175 0,0266667

36

ΓΕΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 

Α.Ε.
1,0343 18,3886 0,9455 0,6529 -0,1897 -0,0104 -0,2376 -2,6208 0,0000000

37
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚ

ΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
1,4809 2,8121 0,7216 0,2851 0,0741 0,0592 0,2100 2,3520 0,1346452

38
J. & P. - 

ΑΒΑΞ Α.Ε.
1,1614 0,7607 0,4275 0,1261 0,1139 0,0668 0,1152 28,8478 0,0363482

142

http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=142
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=142
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=496
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=496
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=51
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=51
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=51
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=636
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=636
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=636
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=230
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=230
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=230
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=573
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=573
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=573
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=163
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=589
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=589
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=589
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=563
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=563
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=563
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=676
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=676
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=676
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=495
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=495
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=495
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=194
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=194
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=194
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=778
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=778
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=161
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=161


39
MARFIN 

ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 1,0670 10,4910 0,9088 0,5633 0,0759 0,0044 0,0472 31,6425 0,3513005

40

CYCLON 

ΕΛΛΑΣ 

Α.Β.Ε.Ε.& Ε. 

Λιπαντικών 

& Πετρ/ών
1,2970 2,4083 0,7028 0,0912 0,0019 0,0052 0,0185 42,4371 0,0063188

41
ΜΕΤΚΑ Α.Ε.

1,6982 0,8828 0,4338 0,2179 0,1290 0,1075 0,2140 14,1591 0,0429008

42
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙ

ΟΣ Α.Ε. - 

ΟΜΙΛΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ

1,1045 0,7102 0,4216 0,1120 0,1656 0,0579 0,0989 11,2614 0,0553945

43
F.G. EUROPE 

Α.Ε.
2,0507 3,0710 0,7493 0,1022 0,0151 0,0317 0,1376 17,7174 0,0097299

44
ΑΛΟΥΜΥΛ 

ΜΥΛΩΝΑΣ 

ΒΙΟΜ. 

ΑΛΟΥΜ. Α.Ε.

1,9801 1,5975 0,6092 0,1761 0,0435 0,0295 0,0726 13,2584 0,0158372

45
ALTEC ΑΒΕΕ

1,9679 1,7606 0,6352 0,2585 0,0236 0,0119 0,0989 25,4333 0,0000000

46
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΚΑΛΩΔΙΑ 

Α.Ε. 1,7687 1,5268 0,6019 0,0971 0,0112 0,0118 0,0306 9,9335 0,0093448

47
ΑΘΗΝΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1,4278 1,0134 0,4935 0,0110 -0,0256 -0,0054 -0,0187 35,3213 0,0065029

48
CROWN 

HELLAS CAN 

A.E. 1,1671 0,7950 0,4373 0,1461 0,0357 0,0275 0,0504 39,4848 0,0199602

49

ΣΕΛΜΑΝ 

ΕΛΛΗΝΟΕΛΒ

ΕΤΙΚΗ 

ΒΙΟΜ. ΕΠΕΞ. 
1,5159 1,0698 0,5134 0,1412 -0,0447 -0,0185 -0,0416 -50,8918 0,0000000

50
ΙΝΤΡΑΛΟΤ 

Α.Ε.
1,7682 1,1472 0,5033 0,6780 0,3773 0,2487 0,4947 8,2998 0,1686953

51 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε.

1,4597 0,9383 0,4830 0,1010 0,0212 0,0083 0,0162 66,8017 0,0093155

52 ΓΕΚΕ Α.Ε.

3,8771 0,3148 0,2256 0,5070 0,3136 0,0986 0,1326 16,4135 0,0663608
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53 PLIAS ΑΒΕΕ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤ

ΙΚΩΝ 

ΑΓΑΘΩΝ

1,6803 4,5125 0,7111 0,1190 -0,3337 -0,0504 -0,2691 -8,4482 0,0000000

54 RAINBOW 

A.E.
2,1249 0,3997 0,2731 0,2433 0,0320 0,0506 0,0749 27,8287 0,0195616

55 ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

Α.Ε. 1,1223 2,0304 0,6103 0,3378 -0,1391 -0,1390 -0,7138 9,0190 0,0000000

56 ΕΛΦΙΚΟ 

Α.Ε.Ε.
1,2820 0,7073 0,4122 0,1279 -0,0157 -0,0035 -0,0070 -29,9305 0,0031250

57 ΜΑΞΙΜ - 

ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗ

Σ Α.Ε. 1,5977 0,3140 0,2251 -0,0062 -0,1556 -0,0409 -0,0578 -49,6299 0,0000000

58 ΕΛΒΕ - 

ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 

Α.Ε. 2,3314 0,5564 0,3343 0,3273 0,0988 0,0357 0,0535 30,2057 0,0229020

59 ΒΑΡΑΓΚΗΣ 

Α.Β.Ε.Π.Ε.
2,5578 0,4569 0,3013 0,3565 0,0013 0,0025 0,0017 30,7667 0,0100027

60 VIVERE 

ENTERTAIN

MENT 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΚΑΙ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩ

Ν Α.Ε.

1,0975 8,2294 0,7218 0,3315 -0,3766 -0,0997 -2,0112 209,5844 0,0000000

61 ΤΕΞΑΠΡΕΤ 

Α.Ε.
1,7232 0,4833 0,3221 0,1066 -0,0929 -0,0527 -0,0756 -9,7383 0,0000000

62 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΔΟΜΙ

ΚΗ ΤΕΒ ΑΕ 9,1554 0,0469 0,0431 0,5680 3,7947 0,0543 0,0571 22,7017 0,0435143

63 ΔΟΥΡΟΣ 

Α.Ε.
4,6763 0,2700 0,2087 0,4177 -0,0031 -0,0014 -0,0017 -11,0067 0,0077883

64 ΒΙΟΣΩΛ 

Α.Β.Ε.
1,2830 0,4893 0,3228 0,1360 -0,1903 -0,0923 -0,1401 -6,4637 0,0000000

65 QUALITY 

AND 

RELIABILITY 

Α  .  Β  .  Ε  .  Ε  .  

2,2920 0,3265 0,2358 0,2244 0,0850 0,0384 0,0502 61,8762 0,0028596

66 HITECH SNT 

Α.Ε.
1,5990 2,0348 0,6001 0,4043 -0,0712 -0,0299 -0,2629 11,5071 0,0090036
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67 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛ

ΗΣ Μ.Κ.Ν. 

Α.Ε. 1,1909 4,3566 0,6219 0,3681 0,1792 0,0353 0,2337 13,3716 0,0345400

68 ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 

Α.Ε. 0,7088 0,1927 0,1556 0,2514 -1,5854 0,0021 0,0064 92,0765 0,0076038

69 ΧΑΛΥΒΔΟΦΥ

ΛΛΩΝ
1,7994 2,1941 0,6110 -0,0920 -0,3480 -0,0582 -0,2858 27,4460 0,0000000

70 ΖΗΝΩΝ ΑΕ

1,2426 1,2331 0,5254 0,3109 -0,1224 -0,0248 -0,0837 -1,1256 0,0097062

71 Ν. 

ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ

Σ Α.Ε. 3,9208 0,2594 0,2015 0,1736 0,0394 0,0153 0,0200 -29,4384 0,0186659

72 ΔΙΑΣ 

Α.Ε.Ε.Χ.
42,2249 0,0421 0,0398 0,0632 -0,4891 0,0852 0,0905 5,5607 0,0384403

73 ΚΤΗΜΑ 

ΚΩΣΤΑ 

ΛΑΖΑΡΙΔΗ 

Α.Ε.

2,4855 0,6420 0,3872 0,5291 0,2017 0,0505 0,0848 20,8374 0,0175864

74 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟ

ΥΛΟΙ Α.Ε. 

ΣΥΜΒ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ 

ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ

1,6317 0,6676 0,3864 0,2779 0,0700 0,0411 0,0633 -79,0794 0,0158437

75 ΥΙΟΙ 

Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑ

ΝΙΩΤΗ - 

ΑΛΕΥΡΟΒΙΟ

Μ. 

ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

Α.Ε.

2,5205 0,4073 0,2883 0,3038 0,0520 0,0325 0,0459 207,8812 0,0215626

76 ΚΥΛΙΝΔΡΟΜ

ΥΛΟΙ Κ. 

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟ

ΥΛΟΣ Α.Ε.

0,5814 3,1608 0,7544 0,1692 0,0243 0,0120 0,0360 21,5361 0,0000000

77 ΧΑΤΖΗΪΩΑΝ

ΝΟΥ ΑΒΕΕ
0,5355 0,5266 0,2408 0,8508 0,6766 0,0285 0,0562 120,9733 0,0255609

78 UNIBRAIN 

Α.Ε.
5,0367 0,1331 0,1154 0,3130 0,0309 0,0215 0,0257 5,5314 0,0000000

79 COMPUCON 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤ

ΩΝ ΑΒΕΕ

2,5476 0,6345 0,3807 0,5801 0,0621 0,0268 0,0376 57,3752 0,0109705

80 ΙΠΠΟΤΟΥΡ 

Α.Ε.
1,1105 0,0112 0,6557 0,1527 -0,3130 -0,0814 0,0575 31,1544 0,0000000

145

http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=231
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=231
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=895
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=895
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=895
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=865
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=865
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=253
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=253
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=205
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=205
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=205
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=756
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=756
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=756
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=884
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=884
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=884
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=760
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=760
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=760
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=76
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=76
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=182
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=182
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=182
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=908
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=189
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=189
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=165
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=165
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=165
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=564
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=564
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/profile.asp?CID=564


81 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ 

ΔΕΣΜΟΣ 

Α.Ε.Β.Ε 1,4971 0,6622 0,3886 0,3363 0,1602 0,0338 0,0558 46,8006 0,0000000

82 M.L.S. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ

ΚΗ Α.Ε. 4,5252 0,1701 0,1441 0,5417 0,2695 0,0794 0,0933 18,0255 0,0110718

83 ΛΑΝΑΚΑΜ 

Α.Ε.
8,1381 0,0535 0,0479 0,1292 0,0070 0,0026 0,0026 -134,4328 0,0030928

84 ΕΛΛΑΤΕΞ 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ 

ΙΝΕΣ Α.Ε. 0,1996 1,4257 0,8437 -0,1964 -787,8394 -0,8552 1,9743 -5,4324 0,0000000

85 ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ 

ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ 

Α.Ε. 2,0967 0,7133 0,4078 0,1811 -0,0398 -0,0101 -0,0195 38,0113 0,0030029

86 ΖΑΜΠΑ Α.Ε.

85,3560 0,0356 0,0335 0,1738 0,0466 0,0096 0,0103 -162,9601 0,0201529

87 ΑΛΥΣΙΔΑ 

Α.Β.Ε.Ε.
4,1594 0,7846 0,3749 0,4158 -0,3253 -0,0375 -0,0623 30,5933 0,0020000

88 EVEREST 

Α.Ε.
2,2877 0,4996 0,3094 1,0000 1,1640 0,0776 0,1082 19,5025 0,0259711

89 ΚΕΚΡΟΨ 

Α.Ε.
1,3657 0,5174 0,4452 0,4204 -0,3674 -0,0106 -0,0183 -72,0168 0,0005128

90 ΑΙΟΛΙΚΗ 

Α.Ε.Ε.Χ.
75,5356 0,0163 0,0160 0,6846 0,9293 -0,0385 -0,0383 2,7108 0,0373446

91 LAMDA 

DEVELOPME

NT Α.Ε. 1,6415 0,2823 0,2097 0,6680 18,2177 0,0633 0,0694 664,7686 0,0176735

92 ΚΕΡΑΜΕΙΑ 

ΑΛΛΑΤΙΝΗ 

Α.Β.Ε.Τ.Ε. 1,6027 1,1255 0,4288 0,0264 -3,0347 -0,0691 -0,1667 -34,6640 0,0000000

93 ALTIUS 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚ

Η Α.Ε.Ε.Χ. 70,8050 0,0338 0,0321 0,7368 0,5785 0,0172 0,0205 -4,6080 0,0298718

94 INTERINVES

T 

Δ.Ε.Α.Ε.Ε.Χ. 58,6136 0,0237 0,0229 0,8678 0,8522 -0,1436 -0,1474 5,2818 0,0000000

95 ΜΠΗΤΡΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙ

ΚΗ Α.Ε. 3,4235 0,4414 0,3052 0,4613 0,6043 0,0140 0,0188 31,7783 0,0133124
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96 EUROLINE 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚ

Η Α.Ε.Ε.Χ. 74,8846 0,0258 0,0247 -5,6580 0,1758 -0,0122 -0,0114 115,9917 0,0000000

97 ΟΜΙΛΟΣ 

ΙΝΤΕΑΛ 

Α.Β.Ε.Ε. Δ.Ε. 3,5374 -0,3188 3,7635 0,3579 -5,2956 -0,0526 -0,0415 11,8983 0,0000000

98 ΑΚΤΙΒ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚ

Η Α.Ε.Ε.Χ. 70,5490 0,0161 0,0158 -1,9967 -3,1294 -0,1141 -0,1161 0,4963 0,0000000

99 ΣΑΝΥΟ 

ΕΛΛΑΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙ

ΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

4,5300 0,2872 0,2216 0,3104 3,4446 0,0134 0,0154 12,7070 0,0032258

100 Ι  .   

ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ 

&   ΥΙΟΣ   

HOLDING 

A.E.

0,7853 0,3406 0,2434 0,4769 -1,7389 -0,0173 -0,0248 -51,0876 0,0000000
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