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ύλνςε 

 

ηε παξνύζα εξγαζία γίλεηαη αλάιπζε πέληε κνληέισλ ηηκνιόγεζεο θαζώο επίζεο 

επηδεηθλύεηαη θαη ε καζεκαηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπο. Αλαθέξεηαη ε αξζξνγξαθία θάζε 

κνληέινπ μερσξηζηά θαη γίλεηαη ζπγθξηηηθή αξζξνγξαθηθή κειέηε όισλ ησλ κνληέισλ. 

Επίζεο, αλαθέξνληαη ζηαηηζηηθά πνηά κνληέια αλάιπζεο ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο 

αλαιπηέο. Σν θνκκάηη ηεο έξεπλαο αλαθέξεηαη ζηηο εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην ησλ 

Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ Ακεξηθήο, επηρεηξήζεηο θαη ζηελ εμέηαζε ηεο πξνβιεςηκόηεηαο ηνπ 

multiple Ρ/Ε κνληέινπ (κε νδεγό αμίαο ηα πξνβιεπόκελα θαη ηα ηξέρνληα θέξδε αλά 

κεηνρή) γηα 6 έηε, κε ηζρπξόηεξα απνηειέζκαηα λα επηηπγράλνληαη - όπσο ήηαλ θαη από 

ηελ αξζξνγξαθία αλακελόκελν - από ηα πξνβιεπόκελα θέξδε αλά κεηνρή. ηε ζπλέρεηα 

εμεηάδσ ηελ επίδξαζε ηνπ ζπληεξεηηζκνύ ινγηζηηθήο σο παξάγνληα πνπ έρεη επηπηώζεηο 

ζηε ζρεηηθή απόδνζε ησλ πξνηύπσλ αμηνιόγεζεο. Χξεζηκνπνηώ ηελ αλαινγία P/B σο 

“πιεξεμνύζην” (proxy) θαη βξίζθσ, αληίζεηα πξνο ηελ ππόζεζή κνπ, όηη ηα πςειά επίπεδα 

ηνπ ζπληεξεηηζκνύ έρνπλ ζεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ απόδνζε ησλ ηερληθώλ αμηνιόγεζεο. 

Αθόκε, πξνζδηνξίδσ ηηο ηάζεηο ηνπ θιάδνπ όζνλ αθνξά ηνλ αλά θιάδν ιόγν Ρ/Β (Σηκήο 

Μεηνρήο/ Λνγηζηηθήο Αμίαο) θαη ηη αληίθηππν έρεη ζηελ αμία ηεο κεηνρήο (ππνηίκεζε/ 

ππεξηίκεζε). Σέινο, κέζσ ηεο πεξηγξαθηθήο αλάιπζεο πξνζπαζώ λα πξνζδηνξίζσ θαη λα 

επαιεζεύζσ ηελ αθξίβεηα ηνπ multiple Ρ/Κέξδε πξνβιεπόκελα από ηνπο αλαιπηέο αλά 

Μεηνρή, κέζσ ηεο ζύγθξηζεο ησλ πξνβιεπόκελσλ αξηζκώλ κε απηνύο πνπ αλαθέξνληαη 

από ηηο εηαηξείεο ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο ηνπο. 
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ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ 

1. Ειςαγωγό ςτη Σιμολόγηζη 
 

Ζ ηηκνιφγεζε αλήθεη ζην δεχηεξν θαη ηειεπηαίν κέξνο ηεο κειινληηθήο αλάιπζεο, κε 

πξψην ηε πξφβιεςε. Δίλαη ε δηαδηθαζία ηεο κεηαηξνπήο κηαο πξφβιεςεο ζε κία 

εθηίκεζε γηα ηελ αμία ηεο εηαηξείαο είηε θάπνηνπ κέξνπο ηεο επηρείξεζεο. ε θάπνην 

επίπεδν, ζρεδφλ θάζε απφθαζε ηεο επηρείξεζεο εκπεξηέρεη ηε ηηκνιφγεζε. ην 

εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο, ε επέλδπζε ζε θεθάιαην εκπεξηέρεη ινγηζκφ ηνπ θαηά πφζν 

έλα ζπγθεθξηκέλν ζρέδην ζα επεξεάζεη ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο. Ο ζηξαηεγηθφο 

ζρεδηαζκφο επηθεληξψλεηαη ζην πφζν ε αμία επεξεάδεηαη απφ κεγαιχηεξεο θιίκαθαο 

ζρέδηα δξάζεο. ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, νη αλαιπηέο κεηνρψλ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε ηηκνιφγεζε γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ 

αγνξά ή ηε πψιεζε, θαη πηζαλνί αγνξαζηέο (ζπρλά κε ηε βνήζεηα ησλ επελδπηηθψλ 

ζπκβνχισλ ηνπο) εθηηκνχλ ηελ αμία ησλ ελ δπλάκεη πξνο αγνξά επηρεηξήζεσλ θαη ηηο 

ζπλέξγεηεο πνπ κπνξνχλ λα απνδψζνπλ.  

Ζ ηηκνιφγεζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζέηεζε ηηκήο ζηηο IPO επηρεηξήζεηο (πνπ 

δηαπξαγκαηεχνληαη πξψηε θνξά ηηο κεηνρέο ηνπο ζην ρξεκαηηζηήξην) θαη ζηελ 

ελεκέξσζε ησλ κεξψλ γηα πσιήζεηο, δηεπζεηήζεηο estate θαη δηαηξέζεηο πεξηνπζίαο 

εκπεξηερφκελεο απμαλφκελσλ αλεζπρηψλ γηα ηελ επηρείξεζε. Αθφκε θαη νη πηζησηηθνί 

αλαιπηέο, νη νπνίνη ηππηθά δελ εθηηκνχλ ζαθψο ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο, πξέπεη 

ηνπιάρηζην αλακθίβνια λα ζεσξήζνπλ ππνηππσδψο ηελ αμία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

εάλ ζέινπλ λα δηαηεξήζνπλ κηα ζπλνιηθή άπνςε ηνπ ξίζθνπ πνπ ζπζρεηίδεηαη κε ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ δαλεηζκνχ. 

ηε πξάμε, εθαξκφδεηαη κηα κεγάιε πνηθηιία πξνζεγγίζεσλ ηηκνιφγεζεο. Γηα 

παξάδεηγκα, ε ηηκνιφγεζε κηαο εμαγνξάο επηρείξεζεο, νη ζχκβνπινη επελδχζεσλ 

θνηλψο ρξεζηκνπνηνχλ πέληε κε δέθα δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο ηηκνιφγεζεο. Αλάκεζα ζε 

απηέο είλαη νη παξαθάησ: 

 Πξνεμόθιεζε κεξηζκάησλ. Απηή ε πξνζέγγηζε εθθξάδεη ηελ αμία ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο σο ε παξνχζα αμία ησλ πξνβιεπφκελσλ 

κειινληηθψλ κεξηζκάησλ. 
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 Πξνεμόθιεζε κε θαλνληθώλ θεξδώλ. Κάησ απφ απηή ηε πξνζέγγηζε ε αμία ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο εθθξάδεηαη σο ην άζξνηζκα ηεο 

ινγηζηηθήο ηνπ αμίαο θαη ησλ πξνεμνθιεκέλσλ πξνβιέςεσλ ησλ κε θαλνληθά 

κεγεζπλφκελσλ θεξδψλ. 

 

 Σηκνιόγεζε βαζηζκέλε ζηα multiples ηηκήο. Κάησ απφ απηή ηε πξνζέγγηζε έλα 

ηξέρνλ κέηξν απφδνζεο ή κφλν ε πξφβιεςε ηεο απφδνζεο, κεηαηξέπεηαη ζε αμία 

κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ελφο multiple ηηκήο γηα άιιεο πηζαλψο ζπγθξίζηκεο 

εηαηξείεο. Γηα παξάδεηγκα, ε αμία κηαο επηρείξεζεο κπνξεί αλ ππνινγηζζεί κε 

ηελ εθαξκνγή ηνπ ιφγνπ ηηκή-πξνο-θέξδε ζε κηα πξφβιεςε ησλ θεξδψλ ηεο γηα 

ηνλ επφκελν ρξφλν. Άιια ζπλήζε multiples είλαη ε ηηκή-πξνο-ινγηζηηθή αμία θαη 

ηηκή-πξνο-πσιήζεηο. 

 

 Αλάιπζε πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθώλ ξνώλ. Απηή ε πξνζέγγηζε εκπεξηέρεη ηε 

παξαγσγή ιεπηνκεξψλ, πνιιαπιψλ εηψλ πξνβιέςεσλ γηα ηηο ηακεηαθέο ξνέο. Οη 

πξνβιέςεηο πξνεμνθινχληαη ζην θφζηνο θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο γηα λα 

επηηεπρζεί ν ππνινγηζκφο ηεο παξνχζαο αμίαο. 

Όιεο νη παξαπάλσ νη πξνζεγγίζεηο κπνξνχλ λα δνκεζνχλ κε δχν ηξφπνπο. Πξψηνλ, 

εθηίκεζε απεπζείαο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο, αθνχ απηή είλαη 

ζπλήζσο ε κεηαβιεηή πνπ ν αλαιπηήο θπξίσο ελδηαθέξεηαη λα εθηηκήζεη. Γεχηεξνλ, ε 

εθηίκεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο, ην νπνίν είλαη, απαηηήζεηο 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη θαζαξήο νθεηιήο, θαη έπεηηα ε απφξξνηα θαζαξήο νθεηιήο γηα 

ηε ηειηθή εθηίκεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Θεσξεηηθά, θαη νη δχν πξνζεγγίζεηο ζα 

έπξεπε λα παξάγνπλ ηηο ίδηεο απνηηκήζεηο. Όκσο, ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηε 

ζπκθηιίσζε ησλ πξνζεγγίζεσλ [Palepu et el. (2004)]. 

Αθφκε θαη ζηε πεξίπησζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ησλ ρξενθνπεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. 

Ζ εθηηκεκέλε αμία ηεο επηρείξεζεο θαζνξίδεη ηελ αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζα κνηξαζηεί ζηνπο πξν-πηψρεπζεο απαηηεηέο θαη νδεγεί ζηηο ζρεδηαζκέλεο πιεξσκέο 

κεξηζκάησλ θαη ηηο ινηπέο δηαδηθαζίεο ππεξρξέσζεο γηα ην αζθαιηζκέλν κέξνο. Όκσο ε 

ρξενθνπία είλαη κία δηαρεηξηζηηθή δηαδηθαζία. Οη παξάγνληεο νη νπνίνη νδεγνχλ ζε κηα 

αμηφινγε εθηίκεζε ηεο αμίαο ζε κηα δηαδηθαζία ηεο αγνξάο, είλαη απφληεο ζε απηή ηε 

πεξίπησζε. 
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Γελ ππάξρεη ελεξγή αγνξά γηα ηνλ έιεγρν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

ρξενθνπεκέλεο επηρείξεζεο, φπσο επίζεο δελ ππάξρεη επίβιεςε απφ ηηο θεθαιαηαθέο 

αγνξέο επεηδή ε δηνίθεζε έρεη πξφζβαζε ζηε λέα επθαηξία επαλφξζσζεο ππφ απζηεξή 

επίβιεςε (Debtor-In-Possession). Οη κεηνρέο ησλ ρξενθνπεκέλσλ επηρεηξήζεσλ ζπάληα 

είλαη εκπνξεχζηκεο [Hotchkiss θαη Mooradian (1997)]. Ίζσο σο απνηέιεζκα, ππάξρεη 

πνιχ πεξηνξηζκέλε θάιπςε αλαιπηψλ. Απηή ε έιιεηςε ζηελ αγνξά θάλεη ηελ 

απνηίκεζε πην πνιχπινθε θαη κε ιηγφηεξε αθξίβεηα. Ο λφκνο ησλ Ζ.Π.Α. γηα ηε 

ρξενθνπία (Chapter 11) ιχλεη ηελ απνηίκεζε κέζσ δηαπξαγκάηεπζεο. Tν ζρέδην 

επαλαζρεδηαζκνχ πξνηάζζεηαη πάλσ ζε κία εθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο πξνο 

αιιαγή δνκήο [Gilson et al. (2000)]. 

 

2. Ο πόλορ και η ζημανηικόηηηα ηυν λογιζηικών απιθμών ζηη 

ηιμολόγηζη 

 

Ο ξφινο θαη ε ζεκαληηθφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ αξηζκψλ ζηε ηηκνιφγεζε είλαη θπξίαξρα 

ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ αλαιπηψλ, επελδπηψλ θαη εξεπλεηψλ. Ζ πεξηζζφηεξεο 

απνηηκήζεηο ησλ εκπεηξηθψλ εξεπλψλ βαζηζκέλεο ζε ινγηζηηθνχο αξηζκνχο έρνπλ 

θηλεζεί γχξσ απφ ηελ αλάιπζε ηζηνξηθψλ θαη πξνβιεπφκελσλ ινγηζηηθψλ αξηζκψλ. Σα 

κνληέια ηνπ Ohlson (1995) θαη ησλ Feltham θαη Ohlson (1995, 1996) παξέδσζαλ 

αμηφινγν ελδηαθέξνλ ζην ξφιν ησλ ηζηνξηθψλ ινγηζηηθψλ αξηζκψλ ζηελ απνηίκεζε. 

Δκπεηξηθέο εθαξκνγέο ησλ κνληέισλ εκπεξηέρνπλ κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ ηε ζρεηηθή 

αμία ησλ ηζηνξηθψλ κνληέισλ απνηίκεζεο θαη ζηα επίπεδα (Collins et al. 1997) θαη ζηηο 

αιιαγέο (π.ρ. Easton θαη Harris, 1991). Δπίζεο, αλαλέσζαλ ην ελδηαθέξνλ γηα ην 

κνληέιν ηηκνιφγεζεο ππνιεηκκαηηθνχ εηζνδήκαηνο Edwards-Bell-Ohlson (RIVΜ), ην 

νπνίν βξήθε εθαξκνγέο ζηελ απνηίκεζε βαζηζκέλε ζηνπο πξνβιεπφκελνπο ινγηζηηθνχο 

αξηζκνχο (Penman θαη Sougiannis, 1998), ζεκειηψδε αλάιπζε (Frankel θαη Lee, 1998) 

θαη ζηηο κειέηεο θφζηνπο θεθαιαίνπ (Gebhardt, Lee θαη Swaminathan, 2001). 

Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο εζηηάδνπλ είηε ζηα ηζηνξηθά, είηε ζηα πξνβιεπφκελα ζηνηρεία, 

παξά ζπκβηβάδνπλ ηηο δχν θαηεγνξίεο. Οη Lo θαη Lys (2000) αλαιχνπλ ην κνληέιν ηνπ 

Ohlson (1995) θαη ηηο εκπεηξηθέο εθαξκνγέο, θαη έηζη εζηηάδνπλ ζηα ηζηνξηθά ζηνηρεία. 

Ο Bernard (1995) εζηηάδεη ζην ηνκέα ησλ πξνβιέςεσλ, ηδηαίηεξα ζην κνληέιν 

ηηκνιφγεζεο ππνιεηκκαηηθνχ εηζνδήκαηνο (RIVM) θαη ηα πιενλεθηήκαηά ηνπ έλαληη 
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ζηε ηηκνιφγεζε πξνεμνθιεκέλσλ κεξηζκάησλ. Ο Lee (1999) ππνζηεξίδεη φηη ην 

ζεκαληηθφηεξν ηκήκα ηεο απνηίκεζεο είλαη ε πξφβιεςε. 

Οη Ohlson (1995), θαη Feltham θαη Ohlson (1995, 1996), ππνζηεξίδνπλ φηη νη 

πξνβιέςεηο ησλ αλαιπηψλ ζπιιακβάλνπλ ηα κειινληηθά κε θαλνληθά θέξδε (Abnormal 

Earnings), πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ηζηνξηθνχο αξηζκνχο ζε ζπλδπαζκφ κε κηα 

γξακκηθή πιεξνθνξηαθή δπλακηθή. Δπίζεο παξέρνπλ απνδείμεηο φηη ηα θέξδε, 

κεξίζκαηα, ινγηζηηθή αμία (BV) θαη ην ππνιεηκκαηηθφ εηζφδεκα (RI) ηεο επφκελεο 

πεξηφδνπ είλαη επεμεγεκαηηθέο κεηαβιεηέο απνδφζεσλ ρξενγξάθσλ θαη έηζη είλαη 

ζρεηηθά αμίαο.  

Δθηεηακέλε εκπεηξηθή έξεπλα δείρλεη φηη θαη ε ινγηζηηθή αμία κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη 

ηα θέξδε ζρεηίδνληαη κε ηελ αμία αγνξάο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Δλψ ν ζεκειηψδεο 

ξφινο ησλ θεξδψλ ζηε ηηκνιφγεζε έρεη εδξαησζεί ζηε ινγηζηηθή βηβιηνγξαθία εδψ θαη 

πνιιά έηε, ε έξεπλα ηεο ζρεηηθφηεηαο ηεο BV είλαη πεξηζζφηεξνπ πξφζθαηνπ 

ελδηαθέξνληνο. 

Οη Subramaynam θαη Venkataclam (2000) εξεπλνχλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε 

ινγηζηηθή αμία ζρεηίδεηαη κε αγνξαίεο αμίεο. Κάησ απφ ην πιαίζην ηηκήο πνπ βαζίδεηαη 

ζην θαζαξφ πιεφλαζκα (clean surplus) πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Ohlson, ε ινγηζηηθή 

αμία παξέρεη έλα βαζηθφ ξφιν ζηε ηηκνιφγεζε κε ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ θαζαξνχ 

απνζέκαηνο πεγψλ νη νπνίεο παξάγνπλ ηα κειινληηθά “θαλνληθά” θέξδε (Easton, Harris 

θαη Ohlson, 1992; Penman, 1992; Collins, Pincus θαη Xie, 1998). 

Δλαιιαθηηθά ε BV ππνηίζεηαη φηη παξέρεη πιεξνθνξία γηα ηελ αμία ξεπζηνπνίεζεο 

(Berger θαη Swary, 1996; Barth, Beaver θαη Landsman, 1997) ή ηελ αμία πξνζαξκνγήο 

(Burgstahlev θαη Dichev, 1997) ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο επηρείξεζεο 

ε νπνία ππνζέηεη ππεξνρή γηα ηηο επηρεηξήζεηο κε θησρή ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε. 

Δπίζεο παξαηεξνχλ φηη κηα ζρέζε κεηαμχ ινγηζηηθήο αμίαο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη 

ηηκψλ κεηνρψλ πνπ απνδίδνπλ ζε δχν ελαιιαθηηθέο δηεξκελείεο. Πξψηνλ, ε ινγηζηηθή 

αμία ζπζρεηίδεηαη κε ηελ αγνξαία αμία επεηδή ε θαζαξή ηδηνθηεζία πνπ έρεη ήδε ε 

επηρείξεζε επελδχζεη ζε απηή (assets-in-place) (π.ρ. πεξηνπζηαθά ζηνηρεία/ 

ππνρξεψζεηο) είλαη ζεκαληηθά γηα ηε ηηκνιφγεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Γεχηεξνλ, 

ε ινγηζηηθή αμία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ αγνξαία αμία επεηδή 

θεηδσιά ελζσκαηψλεη πιεξνθνξία ζηα παξειζφληα θέξδε, ηα νπνία είλαη, απφ κφλα 

ηνπο, ζρεηηθά κε ηελ αμία. 
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Οη Ou θαη Sepe (2002) ππνζηεξίδνπλ φηη φηαλ νη πξνβιέςεηο ησλ θεξδψλ είλαη 

παξφκνηεο κε ηα ηξέρνληα αλαθεξζέληα θέξδε, νη ζπκκεηέρνληεο αγνξάο πξνηηκνχλ ηα 

θέξδε γηα ζθνπνχο ηηκνιφγεζεο, απφ ηε ινγηζηηθή αμία. Όηαλ φκσο νη πξνβιέςεηο 

δηαθέξνπλ, ε ινγηζηηθή αμία πξνηηκάηαη. 
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

 

3. Μονηέλα Σιμολόγηςησ Μετοχικού Κεφαλαύου 
 

3.1 Μοντϋλο Προεξοφλημϋνων μεριςμϊτων (DDM) 
 

ηα ηέιε ηνπ 1930 ν Williams αλέπηπμε κία ζεσξία γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο κηαο 

κεηνρήο βαζηζκέλε ζηελ ηδέα ηεο πξνεμφθιεζεο κηαο νκάδαο κεξηζκάησλ (DIV), έσο 

ην άπεηξν, ην νπνίν είλαη νη κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο ηηο νπνίεο ζα ιάβνπλ νη 

κέηνρνη. 

Σν 1962 ν Gordon επέθηεηλε ην κνληέιν κε ηε ζεσξία ηεο κεγέζπλζεο ησλ κεξηζκάησλ 

απφ ηε ρξνληθή πεξίνδν κεδέλ έσο ην άπεηξν (
DIV 𝑡

𝑟
𝑒  − 𝑔𝑑

) [Penman (2007)]. Σν κνληέιν 

ζπλερνχο αλάπηπμεο ηνπ Gordon ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηαρείξηζε  επελδχζεσλ. Δπίζεο 

έρεη επεθηαζεί έηζη ψζηε λα ελζσκαηψλεη κεηαβιεηφ ξπζκφ κεγέζπλζεο κεξηζκάησλ. Ζ 

εθηίκεζε ηεο αμίαο ελφο νκνιφγνπ ηζνδπλακεί κε κία πξνεμνθιεκέλε ξνή πιεξσκψλ 

ηφθνπ θαη ηειηθή αμία ζηελ απφδνζε ηεο σξηκφηεηαο ηνπ ίζε κε ην ξεπζηνπνηήζηκν 

κέξηζκα [Homer θαη Leibowitz (1972, θεθ. 11)].  

 

Ζ δνκή ηνπ κνληέινπ είλαη: 

V
DIV

F =  
𝐷𝐼𝑉𝑡

(1+𝑟𝐸)𝑡
𝑇
𝑡=1   (1.1) 

 

Όπνπ:  V
DIV

F  = ηηκή αγνξάο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζην ρξφλν F 

 F     = εκεξνκελία ηηκνιφγεζεο 

 𝐷𝐼𝑉𝑡  = πξνβιεπφκελα κεξίζκαηα γηα ην έηνο t 

 rE  = θφζηνο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, θαη 

 Σ = πξνζδνθψκελν ηέινο ηεο δσήο ηεο επηρείξεζεο (ζπρλά Σ → ∞) 
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ηε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ζηαζεξφο ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ κεξηζκάησλ ζην κνληέιν 

DDM ελζσκαηψλεηαη ν ηχπνο ηνπ Gordon. O λένο ηχπνο ππνινγηζκνχ είλαη ν εμήο: 

  V
DIV

F  
T

e

d

e

T

T

e

T

ee rgr

DIV

r

DIV

r

DIV

r

DIV

)1)(()1(
...

)1()1(

1

2

21











   

 

Σα κεξίζκαηα κεγεζχλνληαη κε δχν ηξφπνπο. Σν γεσκεηξηθφ κνληέιν, ζην νπνίν ην 

κέξηζκα εάλ απμεζεί, απμάλεηαη κε έλα ζηαζεξφ πνζνζηφ θαη ην γεσκεηξηθφ, ζην νπνίν 

ην κέξηζκα απμάλεηαη κε έλα ζηαζεξφ πνζφ [Hurley θαη Johnson (1994)]. 

πλήζσο ηα ηακεηαθά κεξίζκαηα ζην κνληέιν παξνπζηάδνληαη σο ε κνλαδηθή ηακεηαθή 

ξνή πξνο ηνπο επελδπηέο. Αιιά επεηδή νη κεηνρέο ζε δεκφζηα εγγξαθή (outstanding) 

ππνζέηνληαη ζηαζεξέο απφ απηήλ ηελ άπνςε, ηα κεξίζκαηα αλά κεηνρή ζα είλαη ην 

κέηξν ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ζηελ αλάιπζε. χκθσλα κε ηνλ Lamdin (2001b) απηφ είλαη 

μεθάζαξν εάλ θάπνηνο εμεηάζεη επελδχζεηο θαη εηαηξηθά νηθνλνκηθά θείκελα φπσο 

Damodaran (1996); Brealy, Myers, θαη Marcus (1995); Brigham θαη Gapenski (1997); 

Ross, Westerfield, θαη Jordan (1998); θαη Van Home (1998). 

Δπίζεο, ηα θέξδε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα δχν ζθνπνχο: είηε λα πιεξσζνχλ νη 

κέηνρνη κε ηε κνξθή κεξηζκάησλ είηε λα επαλεπελδπζνχλ  ζηελ εηαηξεία [Elton θαη 

Gruber (1995)]. 

Σν κνληέιν ζεσξεί πσο νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ είλαη θαζνξηζκέλεο ζε ηειεπηαία αλάιπζε 

απφ ηηο ηακεηαθέο ξνέο πνπ ζπζζσξεχνληαη ζηνπο κεηφρνπο, θαη απηά είλαη ηα 

κεξίζκαηα [Bodie, Kane, and Marcus (1996)]. 

Όζνλ αθνξά ζηελ άπνςε ηνπ φηη νη επαλαγνξέο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο 

ππνθαηάζηαην ησλ κεξηζκάησλ θαη ηνπ αληίθηππνπ πνπ ζα έρνπλ ζην κνληέιν DDM, 

δελ αλαιχεηαη αξθεηά ζηελ αξζξνγξαθία. Παξφιν πνπ ηα ρξφληα 1984-1995, ηα 

δνιάξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο επαλαγνξέο είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά ηεο 

αμίαο ησλ κεξηζκάησλ [Lamdin (2001b)]. 

Μηα ηαμηλφκεζε ησλ πξνηχπσλ αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο αλαιπηέο 

θαη ηνπο δηαρεηξηζηέο επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, παξνπζηάδεη κηα πξνηίκεζε γηα απιέο 

αμηνινγήζεηο ρξεζηκνπνηψληαο, παξαδείγκαηνο ράξηλ, ηελ απφδνζε κεξηζκάησλ παξά 

ην κνληέιν πξνεμνθιεκέλσλ κεξηζκάησλ. Απηφ απνδεηθλχεηαη φηη εμαξηάηαη απφ ηε 
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πξαθηηθή δπζθνιία ηεο ρξήζεο ησλ ηξερνπζψλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε 

πξφβιεςε ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Απηή ε δπζθνιία ειαηηψλεη ηε πνζνηηθή 

βάζε ησλ απνηηκήζεσλ ζε βξαρππξφζεζκνπο νξίδνληεο πξφβιεςεο, ελψ ε 

ππνθεηκεληθή, πνηνηηθή εθηίκεζε ηεο ηειηθήο αμίαο ππνζέηεη κεγάιε ζεκαληηθφηεηα. Δλ 

ηέιεη θαη νη δχν ρξεζηκνπνηνχλ κηα ππνθεηκεληθή απνηίκεζε πνηνηηθήο δηαρείξηζεο 

[Barker (1999)]. 

 

Δνδεικηικέρ εμπειπικέρ έπεςνερ
1
: 

Ζ πξνυπφζεζε κηαο λέαο ζεσξίαο είλαη φηη ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην είλαη ζηαζεξφ θαη 

κνληεινπνηεί ηηο κεξηζκαηηθέο απνδφζεηο σο κηα δηαδηθαζία αιπζίδαο Marcov. Σν 

βαζηθφ κνληέιν είλαη δησλπκηθφ θαη πξνυπνζέηεη φηη ζε θάζε πεξίνδν ε επηρείξεζε είηε 

ζα θξαηά ηηο πιεξσκέο ησλ κεξηζκάησλ ζηαζεξέο είηε ζα ηηο απμάλεη. Μία ειαθξψο πην 

ζχλζεηε ηξησλπκηθή δηαδηθαζία ππνζέηεη πσο ε επηρείξεζε κπνξεί λα απμήζεη ην 

κέξηζκα, λα ην θξαηήζεη ζηαζεξφ είηε λα ρξενθνπήζεη, ρσξίο λα πιεξψζεη κέξηζκα 

[Hurley θαη Johnson (1994)]. 

Παξφιν πνπ ην κνληέιν DDM είλαη ην πην επξέσο ρξεζηκνπνηεκέλν, εάλ ν αλαιπηήο δε 

πξνζζέζεη ηηο επαλαγνξέο ζην κνληέιν, ζα ππνηηκήζεη ηηο πνιιέο πιένλ επηρεηξήζεηο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κεξηδηαθέο επαλαγνξέο, επηπιένλ ησλ κεξηζκάησλ, γηα ηε δηαλνκή 

ξεπζηνχ ζηνπο επελδπηέο. Οη Cole et al. (1996) αλαθέξνπλ πσο νη επαλαγνξέο 

μεθίλεζαλ ην 1984 θαη απμάλνληαη ζε βαζκφ θάζε ρξφλν [Lamdin (2001b)]. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Παξαθάησ παξαηίζεληαη κειέηεο πνπ αθνξνχλ κφλν ην κνληέιν πνπ εμεηάδεηαη ελ πξνθεηκέλσ, άξζξα 

πνπ αθνξνχλ ηελ νκαδηθή ζχγθξηζε ησλ κνληέισλ ζα αλαιπζνχλ ζηελ επφκελε ελφηεηα. 
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3.2 Μοντϋλο Καθαρών Προεξοφλημϋνων Σαμειακών Ροών (DCF) 
 

Ζ ζχλδεζε κεηαμχ ησλ DDM  θαη DCF παξνπζηάδεηαη κε ηηο παξαθάησ εμηζψζεηο. Με 

ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ κεξηζκάησλ (2) ζηε πξνεγνχκελε εμίζσζε (1), πξνέξρεηαη ην 

κνληέιν DCF ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ [Palepu et al. (2004)]. 

 

DIVt  = FCFt
E
 = NIt – ΓBVAt + ΓBVNDt  (2) 

   FCFt
F
 = NOPATt− ΓBVAt  

 

Όπνπ: V
Δ
   = Αμία Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ 

V
F
   = Αμία Δπηρείξεζεο 

V
D
   = Αμία Καζαξνχ Υξένπο 

FCF
E
   = Καζαξή Σακεηαθή Ρνή ζην Μεηνρηθφ Κεθάιαην  

FCF
F
   = Καζαξή Σακεηαθή Ρνή ζηελ Δπηρείξεζε 

DIV   = Μέξηζκα 

NI  = Καζαξφ θέξδνο 

ΓBVA  = Αιιαγή ζηε Λνγηζηηθή Αμία ηνπ Λεηηνπξγηθνχ Καζαξνχ  

      Δλεξγεηηθνχ 

ΓBVND  = Αιιαγή ζηε Λνγηζηηθή Αμία ηνπ θαζαξνχ Υξένπο 

t   =Υξφλνο 

 

Ζ Αμία ηνπ είλαη ε παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ Καζαξψλ Μεξηζκάησλ 

πξνεμνθιεκέλα κε ην θφζηνο ηνπ Μεηνρηθνχ θεθαιαίνπ [Lundholm θαη Koeefe 

(2001)]. 
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Σν κνληέιν Καζαξψλ Πξνεμνθιεκέλσλ Σακεηαθψλ Ρνψλ (DCF) ππνθαζηζηά ηηο 

Καζαξέο Σακεηαθέο Ρνέο (ΚΣΡ) θαη παξέρεη κηα θαιχηεξε αληηπξνζψπεπζε ηελ 

πξνζηηζέκελεο αμίαο ζε έλαλ βξαρππξφζεζκν νξίδνληα. Οη ΚΣΡ είλαη ίζεο κε ηα ξεπζηά 

δηαζέζηκα ησλ παξφρσλ θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο κεηά απφ φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

επελδχζεηο [Francis et al. (2000)]. 

 

Ζ δνκή ηνπ κνληέινπ είλαη ε εμήο: 

 Μηα δεκφζηα εκπνξηθή εηαηξία έρεη ελδερνκέλσο κηα άπεηξε δσή. Ζ αμία είλαη 

επνκέλσο ε παξνχζα αμία ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ζην δηελεθέο. 

 

Αμία =  
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑡= ∞
𝑡=1  

 

 Γεδνκέλνπ φηη δελ κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηηο ηακεηαθέο ξνέο γηα πάληα, 

ππνινγίδνπκε ηηο ηακεηαθέο ξνέο γηα κηα «πεξίνδν αλάπηπμεο» θαη ππνινγίδεηαη 

έπεηηα κηα ηειηθή αμία, γηα λα ζπκπεξηιεθζεί έηζη ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ: 

 

Αμία =  
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑡= 𝑁
𝑡=1  + 

𝛵휀𝜆𝜄𝜅 ή 𝛢𝜉ί𝛼

(1+𝑟)𝑁
 

Όπνπ:  

CFt  : H αλακελφκελε ηακεηαθή ξνή ζηελ πεξίνδν t  

r  : Tν επηηφθην πξνεμφθιεζεο θαηάιιειν, ιακβάλνληαο ππφςε ην  

   θίλδπλν ηεο ηακεηαθήο ξνήο  

n : H δσή ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ  

 

Γηα ηελ αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, νη αλακελφκελεο ηακεηαθέο ξνέο πξέπεη λα 

είλαη ζεηηθέο γηα θάπνην ρξφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ.  

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ παξάγνπλ ηηο ηακεηαθέο ξνέο λσξίο ζηε δσή ηνπο ζα 

αμίδνπλ πεξηζζφηεξν απφ εθείλα πνπ παξάγνπλ ηηο ηακεηαθέο ξνέο αξγφηεξα, ηα 
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ηειεπηαία κπνξνχλ εληνχηνηο λα έρνπλ κεγαιχηεξε αχμεζε θαη πςειφηεξεο ηακεηαθέο 

ξνέο πνπ απνδεκηψλνπλ [Damodaran (2006)].  

Δληνχηνηο ην κνληέιν δελ είλαη νινθιεξσκέλν απφ κφλν ηνπ, αιιά ρξεηάδνληαη θαη 

“accruals” κε ζθνπφ ηελ αλάθηεζε ηνπ ρακέλνπ θνκκαηηνχ: ηελ έθπησζε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ [Penman and Sougiannis (1998)]. 

Δάλ ππνηεζεί φηη νινθιεξσκέλεο pro-forma ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη 

δηαζέζηκεο, ηφηε ην ρακέλν θνκκάηη ζα αλαθηεζεί θαη έπεηηα ε επηινγή ησλ κνληέισλ 

είλαη αδηάθνξε [Lundholm and O‟ Keefe (2001)]. 

Δπίζεο, ην κνληέιν είλαη ινγηθφ θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηε ηηκνιφγεζε ζρεηηθά 

αζθαιψλ κεηνρψλ νη νπνίεο πιεξψλνπλ θαλνληθά κεξίζκαηα, αιιά φρη γηα ηε 

ηηκνιφγεζε επηρεηξήζεσλ κε ζεκαληηθέο επθαηξίεο κεγέζπλζεο [Myers (1984)]. 

Σέινο, φπσο ηα κνληέια DCF, ε ηερληθή αλάιπζε θαη ε αλάιπζε beta δελ έρνπλ πνιιή 

πξαθηηθή ζεκαζία γηα ηηο απνθάζεηο επέλδπζεο ζχκθσλα κε ηνπο [Barker (1999); 

Arnold and Moizer, (1984); Pike et al. (1993); θαη Vergoossen (1993)]. Μηα πιήξεο 

ζχλνςε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ δίλεηαη απφ ηνπο Richardson θαη Tinaikar (2004) 

 

3.2.1 Βόματα για τον υπολογιςμό DCF: 
 

1. Τπνινγηζκφο ηνπ επηηνθίνπ πξνεμφθιεζεο ή ηα πνζνζηά γηα ηε ρξήζε ηνπο 

ζηελ αμηνιφγεζε 

a.  Σν επηηφθην πξνεμφθιεζεο κπνξεί λα είλαη είηε ην θφζηνο κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ (ζε πεξίπησζε ηελ αμηνιφγεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ) είηε ην 

θφζηνο ηνπ θεθαιαίνπ (εάλ γίλεηαη εθηίκεζε ηεο εηαηξίαο) 

b. Δπίζεο κπνξεί λα είλαη ζε νλνκαζηηθνχο φξνπο ή πξαγκαηηθνχο φξνπο, 

αλαιφγσο κε ην εάλ νη ηακεηαθέο ξνέο είλαη νλνκαζηηθέο ή πξαγκαηηθέο 

c. Σέινο κπνξεί λα πνηθίιεη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ 

 

2. Τπνινγηζκφο ησλ ηξερφλησλ θεξδψλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ζην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν, θαη ησλ επελδπηψλ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (CF to Equity) είηε φινπ 

ηνπ θεθαιαίνπ (CF to Firm). 
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3. Τπνινγηζκφο ησλ κειινληηθψλ απνδνρψλ θαη ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο εηαηξίαο 

πνπ εθηηκείηαη, γεληθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ελφο αλακελφκελνπ πνζνζηνχ 

αχμεζεο ησλ θεξδψλ.  

4. Τπνινγηζκφο ηνπ πφηε ε εηαηξία ζα θζάζεη ζηε «ζηαζεξή αχμεζε» θαη πνηα 

ραξαθηεξηζηηθά (θίλδπλνο & ηακεηαθή ξνή) ζα έρεη πφηε.  

5. Δπηινγή ηνπ ζσζηνχ κνληέινπ DCF γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

 

3.2.1a Υπολογιςμόσ Επιτοκίων Προεξόφληςησ (r) 
 

ε έλα ελζηηθηψδεο επίπεδν, ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν θαη 

κε ηελ επηθηλδπλφηεηα θαη ηνλ ηχπν ηεο ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ πξνεμνθινχληαη 

[Damodaran (2006)].  

• Μεηνρηθφ θεθάιαην ελαληίνλ Δηαηξηθνχ: Δάλ νη ηακεηαθέο ξνέο πνπ 

πξνεμνθινχληαη είλαη ηακεηαθέο ξνέο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην θαηάιιειν πνζνζηφ 

πξνεμφθιεζεο είλαη ην θφζηνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Δάλ νη ηακεηαθέο ξνέο είλαη 

ηακεηαθέο ξνέο ηεο εηαηξίαο, ην θαηάιιειν επηηφθην πξνεμφθιεζεο είλαη ην θφζηνο ηνπ 

θεθαιαίνπ.  

•  Νφκηζκα: Σν λφκηζκα ζην νπνίν νη ηακεηαθέο ξνέο ππνινγίδνληαη πξέπεη 

επίζεο λα είλαη ην λφκηζκα ζην νπνίν ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο ππνινγίδεηαη.  

• Ολνκαζηηθέο ελαληίνλ πξαγκαηηθψλ: Δάλ νη ηακεηαθέο ξνέο πνπ 

πξνεμνθινχληαη είλαη νλνκαζηηθέο (δει., απεηθνλίδνπλ ηνλ αλακελφκελν πιεζσξηζκφ), 

ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο πξέπεη λα είλαη νλνκαζηηθφ. 

 

Γηα ηελ απνηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο επηρείξεζεο, νη αλαιπηέο 

πξνεμνθινχλ ηηο ηακεηαθέο ξνέο πνπ είλαη δηαζέζηκεο θαη γηα ηνπο θαηφρνπο κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ θαη γηα ηνπο θαηφρνπο νθεηιψλ. Σν θαηάιιειν επηηφθην πξνεμφθιεζεο είλαη 

ην Μεζνζηαζκηθφ Κφζηνο Κεθαιαίνπ (WACC). Τπνινγίδεηαη κε ηε ζηάζκηζε ησλ 

θνζηψλ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη νθεηιψλ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο αμίεο αγνξάο 

(Palepu et al. 2004). 
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WACC =  
𝑉𝑑

𝑉𝑑+ 𝑉𝑒  
𝑟𝑑    1 − 𝑇 +  

𝑉𝑒

𝑉𝑑+ 𝑉𝑒  
𝑟𝑒  

  

Όπνπ:  Vd  : αμία αγνξάο ησλ νθεηιψλ 

 Ve  : αμία αγνξάο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ  

 rd  : θφζηνο νθεηιψλ θεθαιαίνπ 

 re  : θφζηνο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

T  : ζπληειεζηήο θνξνινγίαο πνπ αληαλαθιά ην νξηαθφ θνξνινγηθφ φθεινο 

ηνπ επηηνθίνπ 

 

3.2.1b Κόςτοσ οφειλών κεφαλαίου (rd) 
 

Υξεζηκνπνηνχληαη ινγηζηηθέο αμίεο εάλ ηα επηηφθηα δελ έρνπλ αιιάμεη ζεκαληηθά απφ 

ηε ρξνληθή ζηηγκή ηνπ ζπκβάληνο. Δπίζεο, ε αμία ηνπ ρξένπο κπνξεί λα ππνινγηζζεί 

απφ ηε πξνεμφθιεζε ησλ κειινληηθψλ απνδφζεσλ ζε ηξέρνληα επηηφθηα αγνξάο πνπ 

αξκφδνπλ ζηελ επηρείξεζε. 

Σν θφζηνο ηνπ ρξένπο ζα κπνξνχζε λα βαζηζηεί ζε ηξέρνληα επηηφθηα αγνξάο. Γηα ην 

ηδησηηθφ ρξένο ηέηνηα επηηφθηα δε παξαηίζεληαη, αιιά ηα δεδεισκέλα επηηφθηα κπνξνχλ 

λα παξέρνπλ έλα αμηφινγν ππνθαηάζηαην εάλ ηα επηηφθηα δελ έρνπλ αιιάμεη ζεκαληηθά 

απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή ηνπ ζπκβάληνο ηνπ ρξένπο. Σν θφζηνο ηνπ ρξένπο κπνξεί λα 

εθθξαζζεί ζε ζρεηηθή κε ηνπο θφξνπο βάζε, επεηδή πξνεμνθινχληαη ξνέο κεηά θφξσλ. 

Ζ κεηαηξνπή ηνπ επηηνθίνπ ηεο αγνξάο γίλεηαη κε ην πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ κε ηε κνλάδα 

κείνλ ηνλ νξηαθφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ηεο επηρείξεζεο ( 1 –Σ) [Palepu et al. (2004)]. 

 

3.2.1c Κόςτοσ Μετοχικού Κεφαλαίου (re) 
 

Σν θφζηνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πξέπεη λα είλαη πςειφηεξν γηα ηηο πην επηθίλδπλεο  

επελδχζεηο θαη ρακειφηεξν γηα ηηο αζθαιέζηεξεο επελδχζεηο. Δλψ ν θίλδπλνο 
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θαζνξίδεηαη ζπλήζσο απφ ηελ άπνςε ηεο δηαθχκαλζεο ησλ πξαγκαηηθψλ απνδφζεσλ 

γχξσ απφ κηα αλακελφκελε απφδνζε, ηα πξφηππα θηλδχλνπ θαη απφδνζεο ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ππνζέηνπλ φηη ν θίλδπλνο πνπ πξέπεη λα αληακεηθζεί (θαη λα 

ελζσκαησζεί έηζη ζην επηηφθην πξνεμφθιεζεο) ζηελ αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα είλαη ν 

θίλδπλνο πνπ γίλεηαη αληηιεπηφο απφ ηνλ νξηαθφ επελδπηή ζηελ επέλδπζε [Heaton 

(1998)]. 

 

Σν κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο είλαη ην CAPM, ην νπνίν εθαξκφδεηαη 

εξεπλεηηθά θαη ζε αξθεηέο παξαιιαγέο φπσο APM (E(R) = Rf + S j=1 bj (Rj- Rf)), ηνπ 

πνιππαξαγνληηθνχ (E(R) = Rf + Sj=1,,N bj (Rj- Rf) ) θαη ηνπ Proxy (E(R) = a + Sj=1..N 

bj Yj ). 

 

Κόζηορ μεηοσικού κεθαλαίος =  

Rf επιηόκιο  

+ (Beta μεηοσικού κεθαλαίος  

x Αζθάλιζηπο Κινδύνος μεηοσικού κεθαλαίος) 

 

ηε πξάμε,  

 Δπηηφθηα Κξαηηθψλ Οκνιφγσλ ρξεζηκνπνηνχληαη σο επηηφθηα ρσξίο θίλδπλν (Rf). 

Δπεηδή δελ ππάξρεη έλα ζηαζεξφ κεηνρηθφ θεθάιαην νη επηινγέο πνπ ππάξρνπλ είλαη 

νη εμήο: 

 

o Αθαίξεζε ελφο ζηαζεξνχ spread απφ ην ηνπηθφ επηηφθην θπβεξλεηηθνχ 

νκνιφγνπ (Δπηηφθην θπβεξλεηηθνχ νκνιφγνπ ζε εγρψξην λφκηζκα – ηαζεξφ 

spread θπβεξλεηηθνχ νκνιφγνπ ζε εγρψξην λφκηζκα) (Damodaran). 

 

Μεζνπξφζεζκν Σ-bond κείνλ ην ηζηνξηθφ αζθάιηζηξν ησλ T-bonds 

πέξαλ ησλ T-bills (Ibbotson and Sinquelfield (1993), Francis et al. 

(2000)).   

 

Υξήζε κειινληηθψλ επηηνθίσλ θαη επηηνθίνπ ρσξίο θίλδπλν ζε κία 

ηζνηηκία γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ αθίλδπλνπ επηηνθίνπ ζε εγρψξην λφκηζκα. 
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o ε πξαγκαηηθνχο φξνπο νη αλαιπηέο ρξεζηκνπνηνχλ έλα επηηφθην ην νπνίν 

κπνξεί λα επξεζεί κε δχν ηξφπνπο: 

 Απφ έλα θπβεξλεηηθφ νκφινγν πιεζσξηζηηθνχ δείθηε (εάλ ππάξρεη). 

 Να ηεζεί σο ίζν κε ην καθξνρξφλην πξαγκαηηθφ ξπζκφ κεγέζπλζεο 

ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε απνηίκεζε. 

 

 

 Ζ παιηλδξφκεζε ησλ απνδφζεσλ ησλ κεηνρψλ (Rj)  κε ηελ απφδνζε ηεο αγνξάο 

(Rm) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ Betas κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.  

Rj = α + β Rm  

 Όπνπ, ην α είλαη ε δηαηνκή θαη ην β είλαη ε θιίζε ηεο παιηλδξφκεζεο 

 

Ζ θιίζε ηεο παιηλδξφκεζεο αληηζηνηρεί ζην βήηα ηεο κεηνρήο, θαη κεηξά ην 

θίλδπλν ηεο. 

- Απηφο ν βήηα έρεη ηξία πξνβιήκαηα:  

 

a. Έρεη πςειφ ζθάικα κέζνπ φξνπ 

b. Απεηθνλίδεη ην επηρεηξεζηαθφ κίγκα ηεο εηαηξίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ ηεο παιηλδξφκεζεο, φρη ην ηξέρνλ κίγκα 

c. Απεηθνλίδεη ηε κέζε νηθνλνκηθή κφριεπζε ηεο εηαηξίαο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ παξά ηελ ηξέρνπζα 

 

 

- Δπηιχζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο 

 

a. Σξνπνπνίεζε ηνπ beta κε: 

 Σελ αιιαγή ηνπ δείθηε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

 Πξνζαξκνγή ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ beta ηεο παιηλδξφκεζεο, κε ηε 

πξφζζεζε βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ επηρείξεζε 
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b. Τπνινγηζκφο ηνπ beta ηεο επηρείξεζεο κε ηε ρξήζε: 

 Σππηθήο απφθιηζεο ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ αληί κηαο παιηλδξφκεζεο 

ελφο δείθηε 

 Λνγηζηηθά θέξδε είηε έζνδα, ηα νπνία είλαη ιηγφηεξν ζνξπβψδε απφ 

ηηο ηηκέο ηεο αγνξάο 

 

c. Τπνινγηζκφο ηνπ beta ηεο επηρείξεζεο  “bottom up”  (Σππηθή απφθιηζε bottom up 

beta = 
𝛭έ𝜍𝜂  𝜏𝜐𝜋𝜄𝜅 ή 𝛼𝜋ό𝜅𝜆𝜄𝜍𝜂  𝜆𝛼𝜃ώ𝜈  𝛿𝜄𝛼𝜑 ό𝜌𝜔𝜈  𝑏𝑒𝑡𝑎𝑠

 𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇 ό𝜎 휀𝜋𝜄𝜒휀𝜄𝜌 ή𝜍휀𝜔𝜈  𝜍𝜏𝜊  𝛿휀ί𝛾𝜇𝛼
) ρσξίο λα εθαξκνζηεί ε ηερληθή ηεο 

παιηλδξφκεζεο, αθνχ κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί έηζη ψζηε λα δείρλεη ηηο αιιαγέο ζην 

επηρεηξεζηαθφ δείγκα θαη ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε θαη κπνξεί επίζεο λα 

ππνινγηζζεί ρσξίο λα ππάξρνπλ ηζηνξηθά ζηνηρεία. 

 

Ο ηχπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κνριεπηεί ν beta είλαη:  

 

Μοσλεςμένορ Beta  

= Με κνριεπκέλνο Beta [1 + (1- ζπληειεζηήο θνξνινγίαο)  x    

(Οθεηιέο/Μεηνρηθφ θεθάιαην )] 

 

Δπίζεο ε ηππηθή απφθιηζε ησλ ιαζψλ ηνπ είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξε απφ ελφο 

beta απιήο παιηλδξφκεζεο.  

 

Ωο ζπλέπεηα ζα απαηηεζεί: 

 Σε γλψζε ηνπ κίγκαηνο ηεο επηρείξεζεο. 

 Σνλ ππνινγηζκφ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο ηεο 

επηρείξεζεο. 

d. Σε ρξήζε ελφο ελαιιαθηηθνχ κέηξνπ ηνπ θίλδπλνπ αγνξάο ην νπνίν δε ζα είλαη 

βαζηζκέλν ζε παιηλδξφκεζε. 

 

 πλήζσο ηα ηζηνξηθά Αζθάιηζηξα Κηλδχλνπ (Risk Premiums) είλαη ηα premiums ηα 

νπνία νη κεηνρέο έρνπλ θεξδίζεη απφ ηα αθίλδπλα ρξεφγξαθα. Παξφιαπηά  δελ 

ππάξρεη απφιπηε ζπκθσλία γηα ην πφζα ρξφληα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ 
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ππνινγηζκφ, είηε γηα ηε ρξήζε Σ-bill επηηνθίσλ ή ησλ T-bond, είηε εάλ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ αξηζκεηηθνί ή γεσκεηξηθνί κέζνη (Damodaran). 

 

ηα ηζηνξηθά αζθάιηζηξα θηλδχλνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

 

 Αζθάιηζηξν ψξηκεο αγνξάο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ: Μέζν 

αζθάιηζηξν θηλδχλνπ πνπ θεξδήζεθε απφ ηηο κεηνρέο έλαληη ησλ T-

bonds. 

  

 Αζθάιηζηξν θηλδχλνπ ρψξαο :  

ηαζεξφ spread ρψξαο x (
𝜍𝛭휀𝜏𝜊𝜒𝜄𝜅𝜊 ύ 𝛫휀𝜑𝛼𝜆𝛼 ί𝜊𝜐

𝜍𝛰𝜇 ό𝜆𝜊𝛾𝜊  𝜒ώ𝜌𝛼𝜎
) 

  

Δπίζεο ππάξρεη θαη ην ζπλεπαγφκελν αζθαιίζηξσλ θηλδχλνπ πνπ βαζίδεηαη ζην 

πψο ε αγνξά κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηηκνινγείηαη ζήκεξα θαη ζε έλα απιφ 

κνληέιν ηηκνιφγεζεο (Damodaran). 

 

3.2.1d Υπολογιςμόσ ταμειακών ροών (CF) 
 

Βήκαηα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηακεηαθψλ ξνψλ: 

(1) Ο ππνινγηζκφο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ γίλεηαη κε ηα θέξδε 

κεηά ηα έμνδα γηα ηφθνπο, ελψ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο επηρείξεζεο κε ηα 

ιεηηνπξγηθά έμνδα κεηά θφξσλ (π.ρ. θαζαξά θέξδε). 

 

(2) Να ιεθζεί ππφςε ην πφζν ε επηρείξεζε επέλδπζε γηα ηε δεκηνπξγία κειινληηθήο 

αλάπηπμεο. Δάλ ε επέλδπζε δε δαπαλεζεί, ζα θαηαρσξεζεί σο θεθαιαηαθφ έμνδν. 

ην βαζκφ πνπ ε απφζβεζε παξέρεη κηα ηακεηαθή ξνή, ζα θαιχςεη θάπνηα απφ ηα 

έμνδα. Δπίζεο ε αχμεζε ζην θεθάιαην θίλεζεο είλαη επελδχζεηο κειινληηθήο 

αλάπηπμεο.  
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a) Σύποι ςπολογιζμού Σαμειακών Ροών 

ηε πεξίπησζε ησλ θαηφρσλ θεθαιαίνπ επηρείξεζεο (claimholders): 

Καθαπή σπημαηοποή (FCFF) =  

Κέπδη ππο θόπυν και ηόκυν (1 - ζςνηελεζηήρ θοπολογίαρ) 

- ( Κεθαλαιακά έξοδα - Απόζβεζη) 

- Μεηαβολή ζηο μη σπημαηικό Κεθάλαιο Κίνηζηρ 

 

ηε πεξίπησζε ησλ θαηφρσλ κφλν κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ: 

Καθαπό κέπδορ = 

- ( Κεθαλαιακά έξοδα - Απόζβεζη) 

- Μεηαβολή ζηο μη σπημαηικό Κεθάλαιο Κίνηζηρ 

- (Πληπυμέρ Γανείυν (Principal Repaid) – Καινούπγιερ Οθειλέρ) 

- Μέπιζμα ππονομιούσυν μεηοσών  

 

b) ημανηικά βήμαηα για ηον ςπολογιζμό Σαμειακών Ροών 

i. Δνημεπυμένα Κέπδη 

Δθηηκψληαο ηηο επηρεηξήζεηο, ζπρλά ππάξρεη εμάξηεζε απφ ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο γηα κεηαβιεηέο εηζξνήο θεξδψλ θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Οη εηήζηεο 

εθζέζεηο φηη είλαη ζπρλά παιαησκέλεο θαη κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ κε ηε ρξήζε 

(Damodaran): 

• ηνηρεία δψδεθα κελψλ, πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο ηξηκεληαίεο αλαθνξέο 

θεξδψλ.  

• Άηππεο θαη αλεπίζεκεο αλαθνξέο, εάλ νη ηξηκεληαίεο εθζέζεηο δελ είλαη 

δηαζέζηκεο. 
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Δίλαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθά ζε επηρεηξήζεηο κηθξφηεξεο θαη πην αζηαζείο θαζψο 

επίζεο γηα επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πξνζθάησο αιιάμεη δνκή. 

 

 

ii. Γιόπθυζη λογιζηικών λαθών 

πρλά γίλνληαη ιάζε φπσο ε κίμε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ κε ιεηηνπξγηθά 

έμνδα. Υξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν είλαη νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε εθπίπηνπζα 

θνξνινγίαο ε νπνία πξέπεη λα ηθαλνπνηεζεί κε νπνηνδήπνηε επίπησζε ζηα 

ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα. Ζ απνηπρία ζπλεπάγεηαη ηελ απψιεηα ειέγρνπ ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

Όπσο επίζεο θαη ε κίμε θεθαιαηαθψλ εμφδσλ κε ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα (R&D). 

Κεθαιαηαθφ έμνδν είλαη νπνηαδήπνηε δαπάλε πνπ αλακέλεηαη γηα λα παξαγάγεη ηα 

νθέιε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πνιιψλ πεξηφδσλ. 

 

iii. Έξοδα πος ζςμβαίνοςν μία θοπά μόνο και έξοδα πος δεν επανασπεώνονηαι. 

 

iv. Λογιζηικοί λανθαζμένοι ςπολογιζμοί 

Πνιιέο εηαηξείεο ιφγσ ηεο κε πςειήο ζπκκφξθσζεο κε ηα ινγηζηηθά πξφηππα 

ηείλνπλ λα παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά δεδνκέλα απφ ηα πξαγκαηηθά ηνπο. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ νη πην επηζεηηθέο επηρεηξήζεηο ζα δείρλνπλ πεξηζζφηεξα θέξδε 

απφ ηηο πην ζπληεξεηηθέο.  

 

Δπίζεο, δείγκα ιαλζαζκέλνπ ππνινγηζκνχ απνηεινχλ ηα εμήο: 

 

o ην εηζφδεκα απφ κε νξηζκέλεο πεγέο – πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε άιιεο 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δελ απνθαιχπηνληαη 

o ην εηζφδεκα απφ πσιήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είηε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζπλαιιαγψλ (γηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθή επηρείξεζε) 

o νη μαθληθέο αιιαγέο ζε αληηθείκελα ζηαζεξψλ εμφδσλ (π.ρ. απφηνκε κείσζε 

R&D εμφδσλ σο πνζνζηφ εζφδσλ) 
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3.2.1e Υπολογιςμόσ ανάπτυξησ μεγεθών εταιρείασ (g) 
 

a) Πξνζδνθψκελνο ξπζκφο αλάπηπμεο ζηα Κέξδε αλά Μεηνρή: 

ROI = ROE =  

Καθαπό Κέπδορ/ Λογιζηική αξία Μεηοσικού Κεθαλαίος 

ηε πεξίπησζε πνπ ην ROE παξακέλεη ζηαζεξφ 

gEPS (≤ 𝑹𝑶𝑬) 

= Παπακπαηηθένηα κέπδη t-1/ Καθαπά Κέπδη t-1 * ROE 

= Ποζοζηό Παπακπάηηζηρ * ROΔ 

 

b) Πξνζδνθψκελνο ξπζκφο αλάπηπμεο ζην Καζαξφ Κέξδνο: 

Δπεηδή ζηα θέξδε αλά κεηνρή ππάξρεη ε πεξηνξηζηηθή ππφζεζε φηη ηα 

επαλεπελδπκέλα θέξδε επελδχνληαη ζηα πξνγξάκκαηα πνπ απνδίδνπλ ROE. Μηα 

γεληθφηεξε εθδνρή ηεο αλάπηπμεο ζηα θέξδε δίλεηαη απφ ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 

επαλεπέλδπζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε πξαγκαηηθέο επελδχζεηο (θαζαξέο 

θεθαιαηαθέο επελδχζεηο θαη Κεθάιαην Κίλεζεο) [Damodaran(2006)].  

 

Ρςθμόρ επανεπένδςζηρ μεηοσικού κεθαλαίος = (Καζαξά Κεθαιαηαθά Έμνδα + 

Μεηαβνιή ζην Κεθάιαην Κίλεζεο) x (1 – Πνζνζηφ Οθεηιψλ)/ Καζαξφ Κέξδνο 

 

gΚαθαπού Κέπδοςρ = Ρπζκφο Δπαλεπέλδπζεο Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ* ROE 

 

c) Πξνζδνθψκελνο ξπζκφο αλάπηπμεο ζηα ΚΠΦΣ: ηαθεπό ROC και Ποζοζηό 

επανεπένδςζηρ 
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Μεγέθςνζη ζηο λειηοςπγικό ειζόδημα 

Ποζοζηό επανεπένδςζηρ = (Καζαξά Κεθαιαηαθά Έμνδα + Μεηαβνιή ζην 

Κεθάιαην Κίλεζεο)/ ΚΠΦΣ x (1 - ζπληειεζηήο θνξνινγίαο) 

 

ROI = ROC = ΚΠΦΣ x (1 - ζπληειεζηήο θνξνινγίαο) /(Λνγηζηηθή Αμία 

Οθεηιψλ + Λνγηζηηθή Αμία Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ) 

 

Ποζοζηό επανεπένδςζηρ και ROC 

 

gEBIT  = (Καζαξά Κεθαιαηαθά Έμνδα + Μεηαβνιή ζην Κεθάιαην Κίλεζεο)/ 

ΚΠΦΣ x (1 - ζπληειεζηήο θνξνινγίαο) * ROC  

 

= Πνζνζηφ επαλεπέλδπζεο * ROC 

 

d) Πποζδοκώμενορ πςθμόρ ανάπηςξηρ όηαν ηο ROC μεηαβάλλεηαι: 

Όηαλ ην Κεθάιαην Κίλεζεο αιιάδεη, ηφηε ζα ππάξρεη έλα δεχηεξν ζπζηαηηθφ ζηελ 

αλάπηπμε ην νπνίν ζα είλαη αξλεηηθφ φηαλ ην θεθάιαην κεηψλεηαη θαη ζεηηθφ φηαλ 

απμάλεηαη. 

 

Πποζδοκώμενορ Ρςθμόρ Ανάπηςξηρ  

= (ROCt+1 * Πνζνζηφ επαλεπέλδπζεο) + (ROCt+1 – ROCt) / ROCt 
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Δνδεικηικέρ εμπειπικέρ έπεςνερ
2
: 

Ο Shiller (1981) εθάξκνζε ην DCF κνληέιν γηα λα θαζνξίζεη ην αλψηαην θαη θαηψηαην 

φξην ζηηο δηαθπκάλζεηο ησλ κεηνρψλ, αιιά ηα εκπεηξηθά ηνπ απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη 

νη πξαγκαηηθέο ηηκέο πξνθαλψο θηλήζεθαλ πέξα απφ απηά ηα φξηα. 

ε κηα πξνζπάζεηα επέθηαζεο ηνπ DCF κνληέινπ – ην νπνίν δελ ελζσκαηψλεη 

απξνζδηφξηζηεο κεηαβιεηέο – κε ηελ αλάπηπμε ελφο πην πνιχπινθνπ (fuzzy) ινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο ην νπνίν ιακβάλεη ππφςε ηνπ απξνζδηφξηζηεο ηακεηαθέο ξνέο θαη επηηφθην 

πξνεμφθιεζεο. Γηα λα ζπδεηήζνπλ επαξθψο έλα πην θαηάιιειν κνληέιν, φιε απηή ε 

αβέβαηε πιεξνθνξία κεηαηξέπεηαη ζε fuzzy ηξηγσληθά κνληέια γηα ηε πνζνηηθνπνίεζε 

θαη απνηίκεζε ηεο εζσηεξηθήο αμίαο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

κηαο επηρείξεζεο θάησ απφ ην πιαίζην ηνπ DCF. Απνηέιεζκα είλαη φηη ην Fuzzy DCF 

κνληέιν, απφξξνηα ηνπ κνληέινπ crisp DCF, κπνξεί λα είλαη πην θαηάιιειν ζηε 

ζχιιεςε ζηνηρείσλ απνηίκεζεο απφ ηα απιά κνληέια [Yao et al. (2004)]. 

ε κηα ζπλνςηζηηθή επηηνκή ν Fernandez (2007) ρξεζηκνπνίεζε δέθα δηαθνξεηηθέο 

κεζφδνπο ηακεηαθψλ ξνψλ νη νπνίεο είλαη: νη ειεχζεξεο ηακεηαθέο ξνέο, ηακεηαθέο ξνέο 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, θεθαιαηαθέο ηακεηαθέο ξνέο, πξνζαξκνζκέλε παξνχζα αμία, 

ειεχζεξε ηακεηαθή ξνή πξνζαξκνζκέλε ζην θίλδπλν ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο, ειεχζεξε ηακεηαθή ξνή πξνζαξκνζκέλε ζην επηηφθην ρσξίο 

θίλδπλν θαη ηακεηαθή ξνή κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, νηθνλνκηθφ θέξδνο, θαη νηθνλνκηθή 

πξνζηηζέκελε αμία. Δπξήκαηα ηεο έξεπλαο είλαη πσο φια ηα κνληέια δίλνπλ ηελ ίδηα 

αμία θαη ε έξεπλα έρεη πξνζαξκνζηεί ζε ελλέα δηαθνξεηηθνχο ππνινγηζκνχο αμηψλ 

πξνζηαηεπηηθήο θνξνινγίαο (Tax Shield) γηα ηε παξάθακςε αζαθεηψλ. 

Ζ εθδνρή αχμεζεο-επθαηξηψλ ηνπ πξνηχπνπ ειεχζεξεο ηακεηαθήο ξνήο Modigliani-

Miller ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαπηχμεη έλα απιφ κνληέιν ηακεηαθψλ ξνψλ γηα 

απνηίκεζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ πξνζαξκφδεη βαζκηαία ηε 

κείσζε ησλ Καζαξψλ Παξνπζψλ Αμηψλ ησλ επθαηξηψλ κειινληηθήο κεγέζπλζεο κε έλα 

ζηαζεξφ ξπζκφ. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

πνπ αλακέλνπλ θζίλνπζα κεγέζπλζε ζηα αλακελφκελα θέξδε, αξλεηηθέο 

βξαρππξφζεζκεο ηακεηαθέο ξνέο, ή αξλεηηθά βξαρππξφζεζκα θέξδε [O‟ Brien (2001)]. 

                                                           
2
 Παξαθάησ παξαηίζεληαη κειέηεο πνπ αθνξνχλ κφλν ην κνληέιν πνπ εμεηάδεηαη ελ πξνθεηκέλσ, άξζξα 

πνπ αθνξνχλ ηελ νκαδηθή ζχγθξηζε ησλ κνληέισλ ζα αλαιπζνχλ ζηελ επφκελε ελφηεηα. 
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3.3 Μοντϋλο Σιμολόγηςησ Τπολειμματικού Ειςοδόματοσ (Residual 
Income Valuation Model) 
 

ηελ αθαδεκατθή βηβιηνγξαθία κηα πνηθηιία νλνκάησλ έρνπλ δνζεί ζην RIVM: 

Abnormal Earnings Valuation Model [Francis et al., (2000), Palepu et al., (2004)], 

Residual Earnings Valuation Model [Penman (2007)], Residual Income Valuation 

Model [Richardson and Tinaikar (2004)], αιιά είλαη φια ηζνδχλακα θαη απνξξένπλ απφ 

ην Discounted Dividend Model. Οη Francis et al. (2000) απνδίδνπλ ην κνληέιν ζηνπο 

Preinreich (1938) θαη Edwards θαη Bell (1961), ελψ ν Lee (1999) ζηνπο Peasnell (1982) 

θαη Lehman (1993) επίζεο θαη αλαπηχρζεθε πεξεηαίξσ απφ ηνλ Ohlson (1995). 

 

Αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ (Isidro et al., 2005) 

Σν κνληέιν DDM, 

Vt
  
=  

𝐸𝑡 [𝐷𝐼𝑉𝑡+𝑠]

(1+𝑘𝑒)𝑠
∞
𝑠=1  (3.1) 

Όπνπ Vt: ε εζσηεξηθή αμία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζην ρξφλν t (εκεξνκελία 

ηηκνιφγεζεο), DIV t+s: θαζαξφ κέξηζκα ζην ρξφλν t+s, 𝑘𝑒 : ην θφζηνο κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ θαη Δt[.]: πξνζδνθίεο ζην ρξφλν t. 

 

Με ηε πξνυπφζεζε φηη, 

𝐸𝑡 [ 𝑦𝑡+𝑠 ]

(1+𝑘)𝑠
 → 0   ό𝜍𝜊 𝜏𝜊 𝑠 → ∞ (3.2) 

 

Σφηε,  

0 = yt +  
𝐸𝑡 [ 𝑦𝑡+𝑠 – (1+𝑘) 𝑦𝑡+𝑠−1]

(1+𝑘)𝑠
∞
𝑠=1     (3.3) 

 

φπνπ ην y ζα κπνξνχζε λα είλαη νηηδήπνηε. 
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Θα πξνζζέζνπκε ηε ζπλάξηεζε κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο:  

Vt  = yt +  
𝐸𝑡  𝑦𝑡+𝑠+ 𝐷𝐼𝑉𝑡+𝑠−  1+𝑘𝑒 𝑦𝑡+𝑠−1 

(1+ 𝑘𝑒)𝑠
∞
𝑠=1      (3.4) 

 

Δάλ ην y είλαη ινγηζηηθή αμία, ηφηε 

 

V0
e
   = BVEt +  

𝐸𝑡  𝐵𝑉𝐸𝑡+𝑠+ 𝐷𝐼𝑉𝑡+𝑠−  1+𝑘𝑒 𝐵𝑉𝐸𝑡+𝑠−1 

(1+ 𝑘𝑒)𝑠
∞
𝑠=1  

 = BVEt +  
𝐸𝑡  𝐵𝑉𝐸𝑡+𝑠+ 𝐷𝐼𝑉𝑡+𝑠− 𝐵𝑉𝐸𝑡+𝑠−1− 𝑘𝑒  𝐵𝑉𝐸𝑡+𝑠−1 

(1+ 𝑘𝑒)𝑠
∞
𝑠=1  

= BVEt +  
𝐸𝑡  𝑁𝐼𝑡+𝑠− 𝑘𝑒  𝐵𝑉𝐸𝑡+𝑠−1 

(1+ 𝑘𝑒)𝑠
∞
𝑠=1   

= BVEt +  
𝐸𝑡  𝑅𝐼𝑡+𝑠 

(1+ 𝑘𝑒)𝑠
∞
𝑠=1   (RIVM)       (3.5) 

 

3.3.1 Αποτύμηςη μετοχικού κεφαλαύου 
 

O Ohlson (1995) δείρλεη φηη εάλ (1) ε αμία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηζνδπλακεί κε ηε 

παξνχζα αμία ησλ πξνζδνθψκελσλ κειινληηθψλ κεξηζκάησλ, θαη (2) νη πξνβιέςεηο 

ησλ θαζαξψλ θεξδψλ [Δ(ΝΗt+Σ)], ινγηζηηθψλ αμηψλ [Δ(BVΔt+T)] θαη κεξηζκάησλ 

[Δ(DIVt+T)] ηθαλνπνηνχλ ηε ζρέζε : Ε(BVΕt+T) = E(BVEt+-1) + Ε(ΝΙt+Σ) – Ε(DIVt+Σ), 

ηφηε ε αμία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζα ηζνδπλακεί επίζεο κε ην ζχλνιν ηεο ηξέρνπζαο 

ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ηνπ πξνβιεπφκελνπ 

ππνιεηκκαηηθνχ εηζνδήκαηνο (RI). Σν κνληέιν δνκείηαη σο εμήο [Sougiannis θαη 

Yaekura (2000)]: 

 

(3.6) Vt
T
  = BVE0 +  

𝐸0 𝛸𝑡+𝜏
𝛼  

(1+ 𝑘𝑒)𝑡
∞
𝑡=1  (RIVM Απείξνπ ρξνληθνχ νξίδνληα) 
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ην νπνίν πιεζηάδεη ηε (απείξνπ ρξνληθνχ νξίδνληα) ηηκή ηνπ DDM, Vt φζν ην Σ 

πιεζηάδεη πξνο ην ∞.   

ηελ εμίζσζε 3.6 ην ΒVEt : ηξέρνπζα ινγηζηηθή αμία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, k: 

επηηφθην πξνεμφθιεζεο, θφζηνο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, Δ: Πξνζδνθία επηπξφζζεηε ζηε 

πιεξνθνξία ζην ρξφλν t, θαη  𝛸𝑡+𝜏
𝛼  = ΝΗt+η – [(1+k)-1] BVEt+η-1 είλαη ην RI ζην ρξφλν 

t+η.  

ην πεπεξαζκέλν ρξνληθφ νξίδνληα εθαξκνγψλ ηνπ RIVM, ην ζθάικα ηηκνιφγεζεο (ή 

ππνινγηζκφ ηειηθήο αμίαο) γηα ηνλ νξίδνληα Σ, δίλεηαη απφ: 

 

(3.7)  VE
T

t (RIM) = Pt – P
T

t (RIM) = 
[𝐸 𝑃𝑡+𝑇 −𝐸(𝐵𝑉𝐸𝑡+𝑇)]

1+𝑘𝑇
     

Πεπεξαζκέλνο Οξίδνληαο 

Σν νπνίν ζεκαίλεη νηη ην ζθάικα απνηίκεζεο ηζνδπλακεί κε ηε παξνχζα αμία ηεο 

αλακελφκελεο πξνεμφθιεζεο ζηνλ νξίδνληα. Γη απηφ ην ιφγν ν νξίδνληαο θαζνξίδεηαη 

ζην ζεκείν t+T ζηνλ νπνίν ε πξνζδνθψκελε πξνεμφθιεζε γίλεηαη κεδέλ ή, ηζνδχλακα 

ε παξνχζα αμία ηνπ πξνζδνθψκελνπ ππνιεηκκαηηθνχ εηζνδήκαηνο γίλεηαη κεδέλ [θαη γη 

απηφ Pt = P
T

t(RIM)]. Σν πξφβιεκα είλαη φκσο φηη ην RIVM είλαη πην θαηάιιειν γηα ηηο 

εηαηξείεο κε κεηνχκελν ππνιεηκκαηηθφ εηζφδεκα. 

Γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα ν Ohlson επεθηείλεη ηε ζεσξία ηνπ κε ηε ρξήζε ηεο 

θαζαξήο «πιενλαζκαηηθήο» ζρέζεο (ΓBV = Κέξδε – Καζ. κέξηζκα) γηα λα δηψμεη κέζσ 

επαλαιεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηα αιιεπάιιεια θέξδε θαη κεξίζκαηα απφ ηηο ινγηζηηθέο 

αμίεο.  

Σν Κεθαιαηνπνηεηηθφ κνληέιν έρεη σο εμήο (Capitalization Model): 

 

(3.8)   P
T

t (CM) =  
𝐸[ 𝛮𝛪𝑡+𝑇  + 𝑇

𝑡=1  𝐷𝐼𝑉𝑡+𝑇  (  1−𝑘 𝑇−𝜏− 1)]𝑇
𝜏=1

(1−𝑘)𝑇−1
 (CM) 

 



30 
 

Πιεζηάδεη ηελ (άπεηξνπ νξίδνληα) ηηκή ηνπ κνληέινπ πξνεμνθιεκέλνπ κεξίζκαηνο 

(DDM) PT, φζν ην 𝛵 → ∞. To κέξηζκα εκθαλίδεηαη ζηε ζπλάξηεζε 3.7, επεηδή εάλ ηα 

κεξίζκαηα πιεξσζνχλ ζην κέιινλ, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζα κεησζνχλ θαη έηζη θαη 

ηα ζπλεπαγφκελα θέξδε ζα κεησζνχλ. Έηζη νη πξνζδνθίεο ζηε ζπλάξηεζε είλαη ε 

νλνκαζηηθή αχμεζε ζηα κειινληηθά αλακελφκελα θέξδε – αθνχ δε πιεξψλνληαη 

κεξίζκαηα ή αθνχ ηα κεξίζκαηα επαλεπελδχνληαη ζηελ επηρείξεζε. 

ηηο πεπεξαζκέλνπ ρξφλνπ εθαξκνγέο ηνπ CM, ην ζθάικα απνηίκεζεο γηα Σ ρξνληθφ 

νξίδνληα δίλεηαη απφ ην παξαθάησ ηχπν: 

 

(3.9)   VE
T

t (CM) = Pt – P
T

t (CM) = 
[𝐸 𝑃𝑡+𝑇 −𝐸 𝐵𝑉𝐸𝑡+𝑇 − (𝑃𝑡− 𝐵𝑉𝐸𝑡]

 1+𝑘𝑇 − 1
   

 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ην ζθάικα απνηίκεζεο ηζνχηαη κε ηε θεθαιαηνπνηεκέλε αμία ηεο 

αλακελφκελεο αιιαγήο ηεο πξνεμφθιεζεο ζηνλ νξίδνληα. Γη απηφ ην ιφγν ν νξίδνληαο 

θαζνξίδεηαη ζην ζεκείν t+T, ζην νπνίν ε αλακελφκελε αιιαγή ζηε πξνεμφθιεζε 

γίλεηαη κεδέλ [θαη γη απηφ Pt = P
T

t (CM)]. Ζ άκεζε επίπησζε ηεο (3.9) είλαη φηη ην CM 

είλαη πεξηζζφηεξν θαηάιιειν γηα εηαηξείεο κε ζηαζεξή αλακελφκελε πξνεμφθιεζε ή 

ππνιεηκκαηηθφ εηζφδεκα ζην πξνβιεπφκελν νξίδνληα [Sougiannis θαη Yaekura (2000)]. 

Δπίζεο, ην κνληέιν ππνζέηεη, ζχκθσλα κε ηνπο Baginski θαη Wahlen (2001), – 

απινπνηψληαο ην ξφιν ηνπ θηλδχλνπ - φηη νη επελδπηέο είλαη νπδέηεξνη ζην θίλδπλν θαη 

ηα πξνεμνθιεηηθά επηηφθηα είλαη κε ζηνραζηηθά θαη ζηαζεξά. Πην πξφζθαηα νη Feltham 

θαη Ohlson (1999), επηζεκαίλνπλ φηη ε αμία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ έπξεπε λα 

ηηκνινγεί σο βαζηθφ ξίζθν ηε κε δηαθνξνπνηεκέλε κεηαβιεηφηεηα ε νπνία 

εκπεξηέρεηαη ζην πξνζδνθψκελν κειινληηθφ ππνιεηπφκελν εηζφδεκα. Ο θίλδπλνο 

κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζην RIVM κε ηε πξφζζεζε ελφο ad hoc premium ξίζθνπ ζην 

πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην ρσξίο θίλδπλν, κε απνηειέζκαηα ηα νπνία είλαη επαίζζεηα 

ζηελ ππφζεζε risk premium [Bernard (1994,1995)]; [Francis et al. (2000, 2001)]; 

[Dechow et al. (1999)]. 
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3.3.2 Αποτύμηςη επιχεύρηςησ 
 

Οη Palepu et al. (2004) ζεσξεί πσο απφ ην DDM απνξξέεη ην RIVM κε ην παξαθάησ 

ηχπν:    

    VT
F
 =  

𝐸𝑇 [ 𝐹𝐶𝐹𝑇 ]

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)

∞
𝑇=1   (3.10) 

 

Καη νξίδεη ην ππνιεηκκαηηθφ εηζφδεκα σο RIT = Καζαξά ιεηηνπξγηθά θέξδε κεηά θφξσλ 

Σ+t – Μεζνζηαζκηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ x Λνγηζηηθή αμία επηρείξεζεο Σ+t+1  

 

Άξα, VT
F
 =  

𝐸𝑇 [ 𝑅𝐼𝑇 ]

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)
∞
𝑇=1      (3.11) 

 

Δνδεικηικέρ εμπειπικέρ έπεςνερ
3
: 

Οη ηηκέο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην είλαη νη εμήο: (1): 

Risk free επηηφθην (T-Bond) γηα ην ζρεηηθφ ηηκνινγηαθφ έηνο ζπλ έλα εηήζην risk 

premium 6% (πεξίπνπ ην ηζηνξηθφ premium κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ αλαθέξζεθε απφ 

ηνπο Ibbotson θαη Sinquefield [1983]); (2): ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ δφζεθε απφ 

ην CAPM, κε ηε ρξήζε ηδίνπ risk free επηηνθίνπ θαη risk premium, αιιά κε betas  γηα 

θάζε επηρείξεζε; (3): πξνεμνθιεηηθά επηηφθηα αλά βηνκεραλία, [Francis et al. (2000)]; 

θαη (4): έλα επηηφθην 12% γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη φια ηα έηε [Dechow et al. 

(1999)]. Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ φηη ζε φξνπο bias θαη αθξίβεηαο ησλ 

εθηηκψκελσλ ηηκψλ ην ζηαζεξφ πνζνζηφ 12% είρε ηε θαιχηεξε απφδνζε, κε δεχηεξν ην 

risk free + 6% risk premium. Σα επηηφθηα αλά βηνκεραλία ήιζαλ ηξίηα, θαη ηειεπηαία ηα 

επηηφθηα πξνζαξκνζκέλα αλά εηαηξεία [Sougiannis θαη Yaekura (2000)]. 

Ο Penmann (1997) πξνηείλεη ην ζπλδπαζκφ RIVM θαη CM γηα ηελ εμεχξεζε 

πεξηζζφηεξν θαηάιιεισλ ηειηθψλ αμηψλ θαη ην νλνκάδεη COMBO. πγθεθξηκέλα, 

                                                           
3
 Παξαθάησ παξαηίζεληαη κειέηεο πνπ αθνξνχλ κφλν ην κνληέιν πνπ εμεηάδεηαη ελ πξνθεηκέλσ, άξζξα 

πνπ αθνξνχλ ηελ νκαδηθή ζχγθξηζε ησλ κνληέισλ ζα αλαιπζνχλ ζηελ επφκελε ελφηεηα. 
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νξίδεη r σο 1 + πξνζδνθψκελν ξπζκφ αλάπηπμεο ζην RI ησλ S πεξηφδσλ, πέξα απφ ηνλ 

νξίδνληα Σ [π.ρ. Δ(Ρt+T+S – BVEt+T+S) = kS * (Ρt+T – BVEt+T)]. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν 

παξνπζηάδεη ρακειφηεξα ιάζε απνηίκεζεο απφ ην RIVM [Sougiannis θαη Yaekura 

(2000)]. 

Δλψ κειέηεο εηαηξεηψλ ησλ Ζ.Π.Α. ηείλνπλ λα ππνζηεξίδνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπ Ohlson, 

νη επξσπατθέο απνδείμεηο πξνηείλνπλ φηη ν ζπληεξεηηθφο ειεχζεξνο πξνζαλαηνιηζκφο 

ηεο ινγηζηηθήο παξάδνζεο κπνξεί λα παξάγεη ζεκαληηθέο εζληθέο δηαθνξέο ζε 

ζπλεηαηξηζκνχο κεηαμχ κέηξσλ ινγηζηηθήο απφδνζεο θαη ηηκψλ ρξεκαηηζηεξίνπ – ζηε 

ζπκπεξηθνξά θεξδψλ, ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ θαη επαηζζεζία ησλ παξακέηξσλ. Ζ 

έξεπλα ησλ McCrae θαη Nilsson (2001) ζπγθξίλεη ηελ επεμεγεκαηηθή θαη πξνβιέςηκε 

δχλακε ηνπ RIVM ηνπ Ohlson κε κηα έθδνζε δπλακηθήο γξακκηθήο πιεξνθνξίαο ε 

νπνία νξίδεη θαη ην RIVM θαη ηε κε-ινγηζηηθή πιεξνθνξία σο απηνπαιηλδξνκηθή 

δηαδηθαζία. Καη νη δχν εθδνρέο εθαξκφδνληαη κε θαη ρσξίο κειινληηθέο πξνζδνθίεο 

απφδνζεο απφ κε-ινγηζηηθέο πεγέο (πξνβιέςεηο αλαιπηψλ). Ζ ζπκπεξίιεςε ησλ 

πξνβιέςεσλ ησλ αλαιπηψλ βειηηψλεη (i) θαη ηηο ζπζρεηίζεηο ηνπ αληηπξνζσπεπηηθνχ 

δείγκαηνο κε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ζε ζρέζε κε ηηο κειινληηθέο απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ 

ηνπ δείγκαηνο, θαη (ii) ηε πξνβιεπηηθή δχλακε ησλ RIV κνληέισλ ζε ζρέζε κε 

κειινληηθέο απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ ηνπ δείγκαηνο. 

ε κηα άιιε έξεπλα νη δνθηκέο απνηίκεζεο δείρλνπλ φηη νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ 

απεηθνλίδνπλ κεξηθψο ηε κέζε ηάζε ζην RI. Μηα ζεκαληηθή ζπλέπεηα απηνχ ηνπ 

απνηειέζκαηνο είλαη φηη ε ινγηζηηθή αμία άγεη επηπιένλ πιεξνθφξεζε απφ ηα θέξδε 

ζηελ επεμήγεζε ζχγρξνλσλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ. Δπίζεο, ε ινγηζηηθή αμία παξέρεη πνιχ 

ιίγε επηπιένλ πιεξνθνξία γηα ηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ πέξα απφ απηέο πνπ αλαθηήζεθαλ 

απφ ηηο πξνβιέςεηο ησλ αλαιπηψλ γηα ηα θέξδε ηεο επφκελεο πεξηφδνπ [Dechow et al. 

(1999)]. [McCrae θαη Nilsson (2001)] 

Οη Courteau et al. (2001) δείρλνπλ φηη ην RIVM, ην νπνίν ιακβάλεη εζσηεξηθή αμία απφ 

ηε ηξέρνπζα ινγηζηηθή αμία θαη ε παξνχζα αμία ελφο, δχν, ηξηψλ θαη ηεζζάξσλ εηψλ 

πξνβιέςεσλ κε θαλνληθψλ θεξδψλ εμεγεί ην 78% ησλ παξαηεξεζεηζψλ ηηκψλ. 

Δπηπιένλ φκσο απηφ ην 78% αλεβαίλεη ζην 93% φηαλ ε γξακκή αμίαο (Value Line) ηεο 

πξνβιεπφκελεο ηηκήο κείνλ ην ινγηζηηθφ premium φηαλ ν νξίδνληαο ηεζζάξσλ πεξηφδσλ 

πξνζηεζεί ζην κνληέιν. Απηφ καο θάλεη πην πξνζεθηηθνχο ζηελ ππφζεζε φηη ζηελ 

εκπεηξηθή παιηλδξφκεζε ησλ Bergley θαη Feltham (2002), ην ππνιεηπφκελν εηζφδεκα 
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ησλ αλαιπηψλ γηα κία θαη δχν πεξηφδνπο είλαη επαξθέο γηα ηελ αλάιεςε άιισλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο επελδπηέο, αιιά φρη πεξηζπιιεθηηθνχο 

ζηνπο ηξέρνληεο ινγηζηηθνχο αξηζκνχο ηνπ κνληέινπ ησλ Bergley θαη Feltham. 

Δπίζεο, νη Courteau et al. (2001) ζεσξνχλ φηη ε πεξίνδνο ηεζζάξσλ εηψλ πξνβιέςεσλ 

δε ζα είλαη επαξθήο γηα ηελ αλάιεςε ησλ επηζπκεηψλ πιεξνθνξηψλ ησλ επελδπηψλ. Οη 

Bergley θαη Feltham αλάιπζε πάλησο είλαη ε κνλαδηθή πνπ πξνζπαζεί λα ζπκβηβάζεη 

ηα ινγηζηηθά κνληέια πνπ πξνζπαζνχλ λα ζπλζέζνπλ ηηο πξνβιέςεηο κε ηα ηζηνξηθά 

ζηνηρεία [Richardson θαη Tinaikar (2004)]. 

Σέινο, νη Dechow et al. (1999) πξνζπαζνχλ λα παξάζρνπλ κηα εκπεηξηθή εθηίκεζε ηνπ 

RIVM πνπ πξνηάζεθε απφ ηνλ Ohlson θαη δείρλεη πσο ε ππάξρνπζα έξεπλα είλαη φκνηα 

κε παιαηφηεξεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ επεμεγεκαηηθφηεηα ηνπ DDM. Οη θχξηεο 

απζεληηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ κνληέινπ ηνπ Ohlson πεγάδνπλ απφ ηε δπλακηθή ηεο 

πιεξνθφξεζεο πνπ ζπλδέεη ηε ηξέρνπζα πιεξνθνξία κε ην κειινληηθφ ππνιεηκκαηηθφ 

εηζφδεκα. Σα απνηειέζκαηα ππνζηεξίδνπλ ηε δπλακηθή ηεο πιεξνθφξεζεο ην Ohlson 

φκσο ε εκπεηξηθή εθαξκνγή ηνπο παξέρεη κφλν ήζζνλνο ζεκαζίαο βειηηζηνπνηήζεηο 

ζηηο ήδε ππάξρνπζεο, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ DDM, κε ηε θεθαιαηνπνίεζε ησλ 

πξνβιεπφκελσλ βξαρππξφζεζκσλ θεξδψλ ζην δηελεθέο. 

 

 

3.4 Μοντϋλο αποτύμηςησ Μη ταθερϊ Μεγεθυνόμενων Κερδών 

(Abnormal Earnings Growth Model) 
 

Γηα ηελ απφξξνηα ηνπ AEGM κνληέινπ, νξίδνπκε yt+s ζηε παξαπάλσ ζπλάξηεζε 

κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο (3.3) σο ηε πξνζδνθία, ζην ρξφλν t, ησλ θεξδψλ ζην ρξφλν 

t+s+1, θεθαιαηνπνηεκέλν ζην δηελεθέο φπσο ζην ρξφλν t+s [Ohlson (2005)]: 

   

    Yt+s = 
𝐸𝑡 [ 𝑅𝐼𝑡+𝑠+1 ]

𝑘𝑒
   (4.1) 
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Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο (4.1) ζηελ (3.4) έρνπκε ην AEGM: 

Vt  = 
𝐸𝑡 [ 𝑅𝐼𝑡+1 ]

𝑘𝑒
  +  

 
𝐸𝑡 [𝑅𝐼 𝑡+𝑠+1]

𝑘𝑒
+ DIV t+s−  1+𝑘𝑒 

𝐸𝑡 [𝑅𝐼 𝑡+𝑠]

𝑘𝑒
 

(1+ 𝑘𝑒)𝑠
∞
𝑠=1  

= 
𝐸𝑡 [ 𝑅𝐼𝑡+1 ]

𝑘𝑒
  +  

 𝐸𝑡(𝑅𝐼𝑡+𝑠+1− 𝑅𝐼𝑡+𝑠)− ke (𝑅𝐼𝑡+𝑠− 𝐷𝐼𝑉𝑡+𝑠 

(1+ 𝑘𝑒)𝑠
∞
𝑠=1  

= 
𝐸𝑡 [ 𝑅𝐼𝑡+1 ]

𝑘𝑒
 +  

 𝐸𝑡(𝑎𝑒𝑔 𝑡+𝑠+1) 

𝑘𝑒(1+ 𝑘𝑒)𝑠
∞
𝑠=1   (4.2) 

Όπνπ 𝑎𝑒𝑔𝑡+𝑠+1 ηα κε ζηαζεξά κεγεζπλφκελσλ θεξδψλ γηα ην ρξφλν t+s+1, ην νπνίν 

νξίδεηαη σο: 

AEGt+s+1 = (𝑅𝐼𝑡+𝑠+1 −  𝑅𝐼𝑡+𝑠) −  ke(𝑅𝐼𝑡+𝑠 −  𝐷𝐼𝑉𝑡+𝑠)  (4.3) 

 

To AEGM εθθξάδεη ηελ εζσηεξηθή αμία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ σο ηα 

θεθαιαηνπνηεκέλα πξνζδνθψκελα θέξδε ηεο επφκελεο πεξηφδνπ, ζπλ ηε παξνχζα αμία 

ηεο θεθαιαηνπνηεκέλεο κεγέζπλζεο ησλ κε θαλνληθψλ θεξδψλ ησλ κεηέπεηηα πεξηφδσλ. 

Ζ κεγέζπλζε ησλ κε θαλνληθψλ θεξδψλ είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο αιιαγήο ησλ 

πεξηνδηθψλ θεξδψλ θαη ηεο θαλνληθήο απφδνζεο επί ησλ παξαθξαηεζέλησλ θεξδψλ ηεο 

πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ.  

Σα RIVM θαη AEGM είλαη ην θαζέλα ηζφηηκν κε ηε θαζαξά παξνχζα αμία ησλ 

κεξηζκάησλ. Γηαθέξνπλ ζην φηη ε κεηαβιεηή αμηνιφγεζεο ηνπ RIVM είλαη ινγηζηηθή 

αμία θαη ε ξνή πνπ θαζνξίδεη ην premium πέξα απφ ην βαζηθφ ππνιεηπφκελν εηζφδεκα, 

ελψ ηνπ AEGM ε βάζε αμηνιφγεζεο είλαη νη θεθαιαηνπνηεκέλεο απνδνρέο θαη ε ξνή 

πνπ θαζνξίδεη ην αζθάιηζηξν κε κηα κε θαλνληθή αχμεζε απνδνρψλ.  

Μία δηαθνξά ηνπ AEGM ζε ζρέζε κε ην RIVM είλαη φηη νη κεηαβιεηέο εηζαγσγήο ηνπ 

AEGM (θέξδε θαη αλάπηπμε θεξδψλ) ζρεηίδνληαη πην θπζηθά ζηε ηηκνιφγεζε απφ 

απηέο ηνπ RIVM (ινγηζηηθή αμία θαη ππνιεηπφκελν εηζφδεκα). Σα RIVM θαη AEGM 

επίζεο δηαθέξνπλ κε ζεβαζκφ ζηε πεπνίζεζε ησλ απνξξνψλ ηνπο ζηε CSR (Καζαξά 

Πιενλαζκαηηθή ρέζε). ηε πεξίπησζε ηνπ RIVM, εάλ ην ππνιεηπφκελν εηζφδεκα δελ 

νξηδφηαλ ζχκθσλα κε ηε CSR, ηφηε έλα κε κεδεληθφ ζηνηρείν ζα πξνζζέηνληαλ ζηε 

παξνχζα αμία πξνζδνθψκελνπ κεξίζκαηνο, θαη ην απνηέιεζκα αμίαο ηνπ RIVM δε ζα 
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ήηαλ ηζνδχλακν κε ηε παξνχζα αμία πξνζδνθψκελνπ κεξίζκαηνο (ΠΑΠΜ). ηε 

πεξίπησζε ηνπ AEGM, ε ηζνδπλακία κε ηε ΠΑΠΜ απαηηεί ζπλνρή κεηαμχ δηαδνρηθψλ 

πεξηφδσλ κεηαμχ ησλ πξνβιεπφκελσλ θεξδψλ, αιιαγψλ θεξδψλ θαη παξαθξαηεζέλησλ 

θεξδψλ, αιιά δελ απαηηείηαη απφ ηα θέξδε λα είλαη νξηζκέλα ζχκθσλα κε ηε CSR. 

Απηή ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν κνληέισλ ιακβάλνληαο ππφςε  ηελ εμάξηεζε ησλ 

απνξξνψλ απφ ηε CSR, νδεγεί ζηε πεπνίζεζε φηη ην AEGM είλαη πην πξνηηκεηέν απφ 

ην RIVM, ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη CSR παξαβηάζεηο είλαη ζεκαληηθέο [Chen et al. 

(2004)]; [Juetter – Nauroth θαη Skogsvik (2005)]. [Isidro et al. (2005)] 

χκθσλα κε ηνπο Frankel θαη Lee (1995, 1996) ην κνληέιν ΑΔ εμεγεί κηα ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξε κεξίδα ηεο δηαθχκαλζεο ζηηο ηηκέο νκνιφγσλ απφ ηηο εθηηκήζεηο 

βαζηζκέλεο ζηα θέξδε, ζηε ινγηζηηθή αμία ή ζε έλα ζπλδπαζκφ ησλ δχν [Francis et al. 

(2000)]. 

Οη Liu θαη Ohlson (2000) πξνζζέηνπλ ζηε ζεσξία ΑΔ φηη ηα ηξέρνληα ΑΔ θαη ηα 

ιεηηνπξγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δελ είλαη πιεξνθνξηαθά επαξθή, αιιά δεδνκέλεο ηεο 

γλψζεο ησλ αλακελφκελσλ ΑΔ, ρξεηάδεηαη επηπιένλ ε γλψζε θαη ησλ ηξερφλησλ 

ιεηηνπξγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα ηε πιήξε αλάιεςε ησλ πιεξνθνξηψλ. 

Όζνλ αθνξά ηηο πεξηφδνπο πξνβιέςεσλ ησλ αλαιπηψλ γηα ηε ζσζηή εθηίκεζε ηεο ηηκήο 

ηεο κεηνρήο, νη Begley θαη Feltham (2002) επεθηείλνπλ ηε ζεσξία Ohlson (2001), Liu 

θαη Ohlson (2000), θαη Feltham θαη Ohlson(1996). Γείρλνπλ φηη, θάησ απφ 

ζπγθεθξηκέλεο ππνζέζεηο, νη πξνβιέςεηο αλαιπηψλ κηαο θαη δχν πεξηφδσλ ΑΔ είλαη 

επαξθείο γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ ινηπψλ πιεξνθνξηψλ πνπ αληινχληαη απφ ηε 

ηξέρνπζα θεθαιαηαθή δαπάλε, ηξέρνληα ΑΔ θαη lagged ιεηηνπξγηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία. ηε πεξίπησζε βξαρππξφζεζκνπ ρξνληθνχ νξίδνληα, ζηηο πξνβιέςεηο 

αλαιπηψλ κπνξνχλ λα ζπκπιεξσζνχλ ινγηζηηθνί αξηζκνί [Richardson θαη Tinaikar 

(2003)]. 

Όζνλ αθνξά ηελ ελζσκάησζε ηνπ θηλδχλνπ ζην κνληέιν AEGM νη Feltham θαη Ohlson 

(1999) δείρλνπλ αλαιπηηθά φηη κπνξεί λα γίλεη κέζα απφ ηε κείσζε ησλ κειινληηθψλ 

αλακελφκελσλ κε θαλνληθψλ θεξδψλ ζηα βέβαηα ηζνδχλακα, βαζηδφκελνη ζηελ 

απνζηξνθή ηνπ θηλδχλνπ ηνπ επελδπηή ζε φια ηα πηζαλά γεγνλφηα θαη εκεξνκελίεο, 

παξφιαπηά δελ αλαθέξνληαη ζηε κεζνδνινγία. 
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Έηζη, νη εκπεηξηθέο εθαξκνγέο ελζσκαηψλνπλ ην θίλδπλν κε ηε πξνυπφζεζε ελφο ad hoc 

premium ξίζθνπ ζην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην ρσξίο θίλδπλν, κε απνηειέζκαηα ηα νπνία 

είλαη επαίζζεηα ζηελ ππφζεζε ηνπ premium ξίζθνπ (π.ρ. [Bernard (1994,1995)]; 

[Francis et al. (2000,2001)]; [Dechow et al. (1999)]. Άιιεο πξφζθαηεο έξεπλεο 

αληηζηξέθνπλ ην κνληέιν γηα λα ππνινγίζνπλ ην ex ante premium ξίζθν ζε 

πξνεμνθιεκέλν επηηφθην, κε κεηθηά απνηειέζκαηα (π.ρ. [Claus θαη Thomas (2001)]; 

[Gebhardt et al. (2001)] – ζνξπβψδεηο εθδειψζεηο ηηκήο θαη άξα ζνξπβψδεηο 

κειινληηθνχ νξίδνληα εθηηκήζεηο κεγέζπλζεο - 2001; [Easton et al. (2000)]; [Botosan 

θαη Plumlee (2001,2002)]. 

Όιεο απηέο νη έξεπλεο ρξεζηκνπνηνχλ πεξαηεξεζείζεο ηηκέο κεηνρψλ ή απνδφζεηο 

κεηνρψλ γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ premium ξίζθνπ θαη αλακελφκελσλ επηηνθίσλ 

απνδφζεσλ πνπ απαηηνχληαλ απφ ηα κνληέια απνηίκεζεο κε ηε ρξήζε φκσο 

παξαηεξεζεηζψλ ηηκψλ κεηνρψλ ή απνδφζεσλ γηα ηε πξνζέγγηζε ηνπ ξίζθνπ εηζάγεηαη 

έλα ζηνηρείν θπθιηθφ ζηελ απνηίκεζε.  

Οη Beginsky θαη Wahlen (2001) ρξεζηκνπνηνχλ έλα πην άκεζν ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ινγηζηηθνχο αξηζκνχο γηα ηε πξνζέγγηζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο επηρείξεζεο θαη αμηψλ 

κεηνρψλ, ζε έλα RI πιαίζην απνηίκεζεο. Γειαδή ην κνληέιν ηνπο βαζίδεηαη ζηε 

δηαθνξά ηεο πξαγκαηηθήο ηηκήο ηεο κεηνρήο θαη ηεο εθηίκεζεο ηνπ RIVM ηεο ηηκήο ηεο 

κεηνρήο κε ηε ρξήζε απνδφζεσλ αθίλδπλνπ επηηνθίνπ. Σα απνηειέζκαηά ηνπο δείρλνπλ 

φηη θαη ν ζπζηεκαηηθφο θίλδπλνο θαη ε ζπλνιηθή κεηαβιεηφηεηα ηεο ππνιεηκκαηηθήο 

απφδνζεο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην εμεγνχλ κεξηθψλ απηή ηε δηαθνξά απνηίκεζεο, θαη 

πσο ε επεμεγεκαηηθή δχλακε ηεο ζπλνιηθήο κεηαβιεηφηεηαο είλαη εθάκηιιε κε ηνπο 

παξάγνληεο Fama θαη French (1992) – beta αγνξάο, κέγεζνο επηρείξεζεο θαη αλαινγία 

αγνξάο - ινγηζηηθήο αμίαο. 
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3.5 Multiples 
 

Σα multiples φπσο Ρ/Δ θαη Ρ/Β ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά απφ ηνπο αλαιπηέο γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο ή θαη ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Ζ ηηκνιφγεζε κε 

ηε ρξήζε multiples πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ βήκαηα: 

1. Δπηινγή ελφο νδεγνχ αμίαο (value driver): πηζαλά ηέηνηα κεγέζε είλαη ηα έζνδα, 

ε ινγηζηηθή αμία, νη πσιήζεηο, ηα πξνβιεπφκελα θέξδε, ηα θέξδε πξν θφξσλ θαη 

ηφθσλ, νη ηακεηαθέο ξνέο θιπ. 

2. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ελφο multiple κεηξεηή απφδνζεο (benchmark) βαζηζκέλν ζε 

κηα νκάδα ζπγθξίζηκσλ εηαηξεηψλ ζα κπνξνχζε λα είλαη είηε φιεο νη εηαηξείεο, 

είηε νη εηαηξείεο απφ ηελ ίδηα βηνκεραλία, εηαηξείεο κε παξεκθεξή 

ραξαθηεξηζηηθά θιπ. 

3. Δθαξκνγή ηνπ multiple κεηξεηή απφδνζεο ζηνλ νδεγφ αμίαο ηεο επηρείξεζεο 

πνιιαπιαζηάδεη ηνλ νδεγφ αμίαο κε ην multiple. Γηα παξάδεηγκα, εζσηεξηθή 

αμία ηεο επηρείξεζεοj = έζνδα επηρείξεζεοj x multiple benchmark P/E. 

 

Ζ πξνζέγγηζε ηηκνιφγεζεο κε multiples είλαη δηάζεκε επεηδή είλαη εχθνιε ζηε 

ρξήζε, δελ απαηηεί πνιχρξνλεο πξνβιέςεηο παξακέηξσλ (π.ρ. κεγέζπλζε, 

θίλδπλν). Οη αλαιπηέο βαζίδνληαη ζηελ αγνξά γηα λα πξνβιέςνπλ ηε βξαρπ- θαη 

καθξν- κεγέζπλζε, θεξδνθνξία θαη πξφβιεςε θηλδχλνπ [Palepu et al. (2004)]. 

 

Ζ επηηπρία ηεο ηηκνιφγεζεο κε βάζε ηα multiples βαζίδεηαη ζηηο παξαθάησ ππνζέζεηο: 

 Οη ζπγθξίζηκεο εηαηξείεο έρνπλ πξνζδνθίεο κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ αλάινγεο 

κε απηέο ηεο εηαηξείαο πνπ ηηκνινγείηαη. 

 Ο νδεγφο αμίαο είλαη άκεζα αλάινγνο κε ηελ αμία. 

Δάλ απηέο νη ππνζέζεηο ηζρχνπλ, ε πξνζέγγηζε ησλ multiples κπνξεί λα επηθέξεη 

πεξηζζφηεξν αθξηβείο ππνινγηζκνχο επεηδή ελζσκαηψλεη ηηο πξνζδνθίεο ηεο αγνξάο 

ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη επηηνθίσλ πξνεμφθιεζεο.  

ηε πξάμε φκσο νη ηζρπξηζκνί είλαη ζπρλά βεβηαζκέλνη: 

o πγθξίζηκεο εηαηξείεο δελ είλαη απηαίζησο ηαηξηαζηέο ζε φξνπο ηακεηαθψλ ξνψλ 

θαη θηλδχλσλ 
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o Γελ ππάξρεη πξνθαλήο ηξφπνο επηινγήο ησλ θαιχηεξσλ νδεγψλ αμίαο. 

Δπίζεο, ελψ ε ρξήζε ησλ ζπγθξίζηκσλ κεηψλεη ηε πηζαλφηεηα ιαλζαζκέλεο 

ηηκνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο, δε κπνξεί λα απνηειέζεη αζθάιεηα γηα ηε 

ιαλζαζκέλε ηηκνιφγεζε ελφο νιφθιεξνπ ηνκέα. 

 

3.5.1 ύνδεςη μεταξύ Μοντϋλου Προεξόφληςησ Μεγεθυνόμενων Μεριςμϊτων 
(DGM) και P/E 

 

Dividend Growth Model 

 

Vt = 
𝐷𝐼𝑉𝑡+1

𝑘𝑒− 𝑔𝑑
 = 

𝐷𝐼𝑉𝑡𝑥  (1+𝑔𝑑 )

𝑘𝑒− 𝑔𝑑
 

 

Multiples P/E 

 

P/E =  
𝑉𝑡

𝑁𝐼𝑡
 = 

𝐷𝐼𝑉 𝑡𝑥   1+𝑔𝑑 

𝑘𝑒− 𝑔𝑑
𝐷𝐼𝑉 𝑡

𝛢𝜋 ό𝛿𝜊𝜍𝜂

 = 
1+𝑔𝑑  𝑥  𝛢𝜋ό𝛿𝜊𝜍𝜂

𝑘𝑒− 𝑔𝑑
 

 

 

Όπνπ,  

 

DIVt  : ε κεξηζκαηηθή απφδνζε 

ke : ην επηηφθην 

gd : ν ξπζκφο κεξηζκαηηθήο κεγέζπλζεο 

NIt : ην θαζαξφ θέξδνο 
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Άξα, θάησ απφ ηηο παξαδνρέο πνπ έγηλαλ, ν ιφγνο Ρ/Δ ελζσκαηψλεη πιεξνθνξίεο γηα ηε 

κεγέζπλζε κεξίζκαηνο, γηα ηε κεξηζκαηηθή απφδνζε θαη ην θφζηνο ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ [Palepu et al. (2004)]. 

 

3.5.2 ύνδεςη μεταξύ Μοντϋλου Προεξόφληςησ Τπολειμματικού Eιςοδόματοσ 
(RIVM) και P/E 

 

Οη αλαιπηέο εθαξκφδνπλ ην multiple κηαο “ζπγθξίζηκεο εηαηξείαο” ζηνλ αληίζηνηρν 

ινγηζηηθφ αξηζκφ ηεο επηρείξεζεο: 

 

H ππνινγηζκέλε ηηκή 

 = (ην multiple ηεο αγνξάο ηνπο) x (ν ινγηζηηθφο καο αξηζκφο) 

 

Ζ ινγηθή είλαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ αλαιπηψλ πξνο ην ινγηζηηθφ αξηζκφ πνπ ςάρλνπλ σο 

ζπγθεληξσηηθή ζηαηηζηηθή γηα ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο.  
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Όπνπ, 

P  : Παξνχζα αμία αλακελφκελσλ κεξηζκάησλ 

BVE  : Λνγηζηηθή αμία κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

ROE  : Απφδνζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

er  : Κφζηνο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

t  : Υξφλνο 
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Απηή ε εμίζσζε δείρλεη πσο ην πνζνζηφ ηηκή-πξνο-ινγηζηηθή αμία είλαη κηα εμίζσζε 

ησλ αλακελφκελσλ απνδφζεσλ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ηνπ θφζηνπο ηνπ θεθαιαίνπ, 

θαη ηνπ κειινληηθνχ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο. Οη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ 

παξφκνηεο ηηκέο ηηκήο/ινγηζηηθήο αμίαο, ζα πξέπεη λα έρνπλ επίζεο παξφκνηεο θαη 

παξνχζεο αμίεο κειινληηθνχ ππνιεηκκαηηθνχ εηζνδήκαηνο. [Bhojraj and Lee (2002)] 

 

3.5.3 Προςϋγγιςη multiples 
 

1. Ζ γεληθή κέζνδνο γηα Multiples ενόρ οδηγού αξίαρ κπνξεί λα γξαθηεί σο: 

 

Vi = VDi x κέζνοiΔ𝛷𝑖   
𝑃𝑗

𝑉𝐷𝑗
   (4.4) 

Όπνπ, 

Vi : Αμία εηαηξείαο i 

VDi : Ο νδεγφο αμίαο πνπ ζεσξείηαη φηη θαζνξίδεη ηελ αμία, φπνπ VD > 0 

Pj : Ζ παξαηεξνχκελε ηηκή γηα ηε j
ε
 εηαηξεία ζχγθξηζεο 

Φi : Ζ νκάδα ζπγθξίζηκσλ εηαηξεηψλ (j = 1 έσο n) γηα ηελ εηαηξεία i 

 

Δπίζεο,  

Pi,t = Ei,t x κέζνο ξπζκόο θεθαιαηνπνίεζεο jΕ𝑌𝑖    
𝑃𝑗

𝑉𝐷𝑗
  

Όπνπ, 

Pi,t θαη Ei,t  : Ζ πξνβιεπφκελε ηηκή κεηνρήο θαη πξαγκαηηθά θέξδε γηα ηελ 

  εηαηξεία i, 

Pj,t θαη Ei,t : Σα αληίζηνηρα κεγέζε γηα ηελ εηαηξεία j, 

Ο κέζνο ξπζκφο θεθαιαηνπνίεζεο ππνινγίδεηαη απφ φιεο ηηο εηαηξείεο j θαη Yi, νκάδα 

ζπγθξίζηκσλ εηαηξεηψλ ηεο εηαηξείαο i [Alford (1992)]. 
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Ζ κέζνδνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ππνινγηζζεί θαη ε αμία ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο θαη ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ: 

 Αμία κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ: VD = νδεγφο αμίαο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (π.ρ. 

θαζαξφ εηζφδεκα) , Ρ = αμία κεηνρήο 

 Αμία νηθνλνκηθήο κνλάδαο: VD = νδεγφο αμίαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο (π.ρ. 

θαζαξά ιεηηνπξγηθά θέξδε κεηά θφξσλ), Ρ = ρξένο + αμία κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

 

Ο αξηζκεηήο είλαη αμία κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηφηε ν παξνλνκαζηήο ζα έπξεπε λα είλαη 

έλαο νδεγφο αμίαο επηπέδνπ κεηνρήο (π.ρ. θαζαξφ εηζφδεκα). 

Δάλ ν παξνλνκαζηήο είλαη κεγέζνπο επηρείξεζεο (π.ρ. πσιήζεηο, θέξδε πξν θφξσλ θαη 

ηφθσλ, θιπ) ηφηε ν νλνκαζηήο ζα πξέπεη επίζεο λα είλαη επηρεηξεζηαθή αμία (π.ρ. ρξένο 

+ κεηνρηθφ θεθάιαην). 

Αθφκε, πεξηπηψζεηο κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ φηαλ ζπλδπάδεηαη κηα αμία κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ κε έλαλ επηρεηξεζηαθνχ επηπέδνπ νδεγφ αμίαο: 

 Σηκνινγψληαο πςειήο ηερλνινγίαο ή εηαηξείεο Internet: ην Κεθάιαην Κίλεζεο 

είλαη ζπρλά αξλεηηθφ, αθήλνληαο ηνπο νδεγνχο αμίαο επηπέδνπ επηρεηξεζηαθνχ 

(π.ρ. πσιήζεηο) σο ηε κφλε επηινγή 

 ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κφληκσλ εζφδσλ: απμάλνληαο ηελ επηθέληξσζε ζηα έζνδα 

επηρεηξεζηαθνχ επηπέδνπ (π.ρ. Κέξδε πξν Φφξσλ θαη Σφθσλ) κε ηε πεπνίζεζε 

φηη παξέρνπλ θαιχηεξν κέηξν εζφδσλ ππξήλα 

 

2. Ζ γεληθή κέζνδνο γηα Multiples πολλαπλών οδηγών αξίαρ κπνξεί λα γξαθηεί 

σο: 

 

Vi = σ1 x [VD1,i x κέζνοiΔ𝛷𝑖   
𝑃𝑗

𝑉𝐷1,𝑗
  ] + σ2 x [VD2,i x κέζνοiΔ𝛷𝑖   

𝑃𝑗

𝑉𝐷2,𝑗
  ] 

Όπνπ, 

VD1  = νδεγφο αμίαο 1 (π.ρ. θέξδε) 

VD2  = νδεγφο αμίαο 2 (π.ρ. ινγηζηηθή αμία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ) 
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σ1, σ2 = ζηαζκηζηέο βαξχηεηαο ησλ νδεγψλ αμίαο 1 θαη 2 (ζπρλά  

   ιακβάλνληαη απζαίξεηα, π.ρ. σ1 = 0.5, σ2 = 0.5) 

 

Δνδεικηικέρ εμπειπικέρ έπεςνερ
4
: 

Με ηε ρξήζε Multiples ηζηνξηθψλ ιεηηνπξγηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ (DFO) θαη Κεξδψλ 

πξν Φφξσλ θαη Σφθσλ (EBITDA), ηζηνξηθψλ κέηξσλ πνπ βαζίδνληαη ζηα ινγηζηηθά 

κεγέζε (π.ρ. θέξδε, πσιήζεηο, ινγηζηηθή αμία κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ) θαη ζηηο 

πξνβιέςεηο αλαιπηψλ (π.ρ. θέξδε αλά κεηνρή θαη καθξνρξφληα κεγέζπλζε ζηα θέξδε 

αλά κεηνρή – EPS 2 ρξφλσλ) θαη PEG (Σηκή-Κέξδε- Μεγέζπλζε) δείθηεο (π.ρ. 

Bradshaw 1999). 

 Αλ ηα πξνβιεπφκελα θέξδε απνδίδνπλ θαιχηεξα θαη ε απφδνζε βειηηψλεηαη εάλ 

ν πξνβιεπφκελνο νξίδνληαο κεγαιψλεη (π.ρ. 1, 2 ή θαη 3 εηψλ EPS πξνβιέςεηο). 

 

 Αθφκε θαη απφ ηα βξαρππξφζεζκα κνληέια Τπνιεηκκαηηθνχ Δηζνδήκαηνο, ηα 

πξνβιεπφκελα θέξδε απνδίδνπλ θαιχηεξα, εηδηθά ζε απφιπηεο απνδφζεηο. 

 

 Απφ ηζηνξηθά δεδνκέλα νη πσιήζεηο απνδίδνπλ ρεηξφηεξα θαη ηα θέξδε 

απνδίδνπλ θαιχηεξα απφ ηε ινγηζηηθή αμία (θαη ηα IBES θέξδε απνδίδνπλ 

θαιχηεξα απφ ηα COMPUSTAT θέξδε). 

 

 Σα κεγέζε ηακεηαθψλ ξνψλ απνδίδνπλ θησρά. 

 

 Υξεζηκνπνηψληαο ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο γηα πσιήζεηο θαη ηα EBITDA 

επηπιένλ κεηψλνπλ ηελ απφδνζε. 

Ο αξκνληθφο κέζνο δίλεη ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ην κέζν θαη ην 

δηάκεζν. Σα απνηειέζκαηα κεηψλνληαη φηαλ φιεο νη επηρεηξήζεηο ζπγθξίλνληαη καδί. Ζ 

ζρεηηθή απφδνζε ηνπ multiple παξακέλεη ακεηάβιεηε ζην ρξφλν θαη ηηο βηνκεραλίεο 

[Liu, Nissim θαη Thomas (2001)]. 

                                                           
4
 Παξαθάησ παξαηίζεληαη κειέηεο πνπ αθνξνχλ κφλν ην κνληέιν πνπ εμεηάδεηαη ελ πξνθεηκέλσ, άξζξα 

πνπ αθνξνχλ ηελ νκαδηθή ζχγθξηζε ησλ κνληέισλ ζα αλαιπζνχλ ζηελ επφκελε ελφηεηα. 
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Μηα ζχγθξηζε αθξίβεηαο ηηκνιφγεζεο ησλ Ρ/Δ multiples, βαζηζκέλν ζε δχν νκάδεο 

ζπγθξίζηκσλ εηαηξεηψλ απφ ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία. Σα ιάζε ζηε ηηκνιφγεζε είλαη 

κηθξφηεξα φηαλ νη εηαηξείεο πξνο ζχγθξηζε επηιέγνληαη κε βάζε παξφκνην ξπζκφ 

αλάπηπμεο ηζηνξηθψλ θεξδψλ, ζε ζρέζε κε ηε ηπραία επηινγή [Boatsman θαη Baskin 

(1981)]. 

Ο Zarowin (1990) επαλεμέηαζε ηε ρξήζε ηεο κεγέζπλζεο θαη ηνπ θηλδχλνπ θαη έδεημε 

φηη ε αχμεζε ησλ θεξδψλ είλαη ζεκαληηθή εηδνπνηφο δηαθνξά ηνπ Ρ/Δ φηαλ κεηξηέηαη σο 

πξνβιέςεηο ησλ βξαρππξφζεζκσλ EPS, αιιά φρη φηαλ κεηξηέηαη σο πξαγκαηνπνηεζέληα 

EPS. Δπίζεο θαηέιεμε ζην φηη ν θίλδπλνο (φηαλ πξνζδηνξίδεηαη κε Beta), ε 

πξνβιεπφκελε βξαρπρξφληα αλάπηπμε θαη νη ινγηζηηθέο κέζνδνη δελ είλαη ζεκαληηθέο 

νξίδνπζεο γηα ηα EPS. 

Ο Alford (1992) εξεπλά ηηο επηδξάζεηο ηεο επηινγήο ζπγθξίζηκσλ εηαηξεηψλ κε βάζε 

ηνλ θιάδν, ην κέγεζνο (θίλδπλνο) θαη κεγέζπλζε ησλ θεξδψλ φζνλ αθνξά ηελ αθξίβεηα 

ηεο ηηκνιφγεζεο κε Ρ/Δ multiples. Δπξήκαηά ηνπ είλαη φηη ηα ιάζε ηηκνιφγεζεο 

κεηψλνληαη φηαλ ν νξηζκφο ηεο βηνκεραλίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επηιερζνχλ νη 

ζπγθξίζηκεο εηαηξείεο “ζηελεχεη” απφ ην έλα ςεθίν ηνπ SIC (θσδηθφο θαηαλνκήο ηεο 

βηνκεραλίαο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο) θσδηθνχ ζηα δχν θαη ζηα ηξία ςεθία, αιιά δε 

παξαηεξείηαη θακία επηπιένλ βειηίσζε φηαλ θαη ην ηέηαξην ςεθίν ιακβάλεηαη ππφςε. 

Δπίζεο βξίζθεη πσο ην λα ειέγρεη γηα αλάπηπμε κεγέζνπο θαη θεξδψλ, πέξα απφ ηνπο 

ειέγρνπο ηεο βηνκεραλίαο, δε κεηψλεη ηα ιάζε ηεο ηηκνιφγεζεο, αλ θαη παξαηεξεί 

ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηεο εηαηξείαο θαη ηεο αθξίβεηαο ηηκνιφγεζεο. 

Οη Beatty et al. (1999) εμεηάδνπλ δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο νδεγψλ αμίαο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηα θέξδε, ινγηζηηθή αμία, κεξίζκαηα θαη ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ. Έπεηηα 

εμάγνπλ θαη αλαθέξνπλ ηα νθέιε ηεο ρξήζεο ηνπ αξκνληθνχ κέζνπ θαη εηζάγνπλ ηηο 

παιηλδξνκήζεηο θιίκαθαο ηηκήο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε. Βξίζθνπλ φηη ε θαιχηεξε 

απφδνζε ρξεζηκνπνηείηαη κε ηε ρξήζε: 

 ηαζκψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηα multiples αξκνληθνχ κέζνπ ινγηζηηθήο αμίαο 

θαη θεξδψλ. 

 πληειεζηέο παιηλδξνκήζεσλ θιίκαθαο ηηκήο ζε θέξδε θαη ινγηζηηθή αμία. 
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Οη Baker θαη Ruback (1999), εμεηάδνπλ νηθνλνκεηξηθά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ππνινγηζκνχ βηνκεραληθψλ multiples, θαη ζπγθξίλνπλ ηε 

ζρεηηθή απφδνζε ησλ multiples βαζηζκέλα ζηα EBITDA, EBIT θαη πσιήζεηο. 

Παξέρνπλ ζεσξεηηθή θαη εκπεηξηθή απφδεημε πσο ηα ιάζε ηηκνιφγεζεο είλαη αλάινγα 

κε ηε ηηκή. Δπίζεο βξίζθνπλ πσο ηα βηνκεραληθά multiples πνπ εθηηκψληαη κε ηε ρξήζε 

ηνπ αξκνληθνχ κέζνπ βξίζθνληαη ζηνπο ειάρηζηεο δηαθχκαλζεο ππνινγηζκνχο πνπ 

βαζίδνληαη ζηηο πξνζνκνηψζεηο Monte Carlo.  

Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ εθηηκεηή ειάρηζηεο δηαθχκαλζεο σο έλα ζεκείν αλαθνξάο, 

βξίζθνπλ πσο ν αξκνληθφο κέζνο θπξηαξρεί ηνπ απινχ, δηάκεζνπ θαη ζηαζκηζκέλνπ 

κέζνπ. Με ηε ρξήζε ηνπ  ππνινγίδνπλ multiples βαζηζκέλα ζηα ΔΒΗΣ, ΔΒΗΣDA θαη 

πσιήζεηο κε επηθξαηέζηεξν ην multiple κε ηε ρξήζε ησλ EBITDA πξνζαξκνζκέλν ζηε 

βηνκεραλία. 

Οη Kim θαη Ritter (1999) αληί λα εζηηάδνπλ απνθιεηζηηθά ζηα ηζηνξηθά ινγηζηηθά 

ζηνηρεία ζηελ έξεπλά ηνπο ζην πσο νη εηαηξείεο πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη πξψηε θνξά ηηο 

κεηνρέο ηνπο ζην ρξεκαηηζηήξην (ΗΡΟ) ξπζκίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ multiples, 

πξνζζέηνπλ ηα πξνβιεπφκελα θέξδε, ηακεηαθέο ξνέο θαη πσιήζεηο. Βξίζθνπλ πσο ηα 

Ρ/Δ multiples βαζηζκέλα ζε πξνβιέςεηο θπξηαξρνχλ έλαληη φισλ ησλ άιισλ multiples 

ζε αθξίβεηα ηηκνιφγεζεο θαη νη πξνβιέςεηο ησλ EPS ηνπ επφκελνπ έηνπο ππεξηζρχνπλ 

ησλ πξνβιέςεσλ ησλ ηξερφλησλ ΔPS.  

O Tasker (1998) εμεηάδεη ηξφπνπο γηα ηε βέιηηζηε επηινγή ζπγθξίζηκσλ εηαηξεηψλ απφ 

ηξαπεδηθνχο επελδπηέο θαη αλαιπηέο ζπλαιιαθηηθψλ απνθηήζεσλ. Δπξήκαηά ηνπο είλαη 

ε ζπζηεκαηηθή ρξήζε multiples ηα νπνία είλαη πην θαηάιιεια ζε δηαθνξεηηθέο 

βηνκεραλίεο.  

 

3.6 υγκρύςεισ μοντϋλων: 
 

Οη Francis et al. (2000), εμεηάδνπλ ην θαηά πφζν ηα ηξία κνληέια DIV, DDM θαη 

AEGM ελψ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη πξνβιέςεηο κεξηζκάησλ, ειεχζεξσλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

θαη ππνιεηκκαηηθνχ εηζνδήκαηνο απφ ηε γξακκή αμίαο (Value Line). Σν θίλεηξν ηνπο 

έρεη ζρέζε κε ηε ηππηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία έλαο επελδπηήο έρεη λα απνθαζίζεη 

πνηεο πξνβιέςεηο λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ αμηνιφγεζε κηαο επηρείξεζεο. Ζ ζχγθξηζε 
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ησλ εθηηκήζεσλ αμίαο ησλ ηξηψλ κνληέισλ γίλεηαη κε βάζε ην bias, ηελ αθξίβεηα 

(accuracy), ηελ επεμεγεκαηηθφηεηα (R
2
) ησλ παξαηεξνχκελσλ ηηκψλ. Τπνζέηνπλ δχν 

κειινληηθνχ νξίδνληα κεγεζχλζεηο γηα ην θαζέλα απφ ηα κεξίζκαηα, FCF θαη RI (0% 

θαη 4%). 

Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ην AEGM παξάγεη πεξηζζφηεξν αθξηβή απνηειέζκαηα 

απφ ηα άιια δχν κνληέια. Ζ ππεξνρή ηνπ κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ηε κεγαιχηεξε 

εκπηζηνζχλε ησλ εθηηκήζεσλ αμίαο ζηε ινγηζηηθή αμία, θαη/ ή  ηε κεγαιχηεξε αθξίβεηα 

ησλ πξνβιεπφκελσλ ΑΔ - (Ζ δηαθνξά ηνπο κε ηνπο Penman θαη Souyannis είλαη φηη 

ζηελ έξεπλά ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ ex post πξαγκαηνπνίεζε ησλ απφδνζνπζψλ 

απνδφζεσλ αληί ex ante πξνβιέςεηο αλαιπηψλ). 

Δλδηαθέξνπζα είλαη θαη ε δηακάρε κεηαμχ Lundholm θαη O‟Koeefe (2001a, 2001b)  θαη 

Penman (2001) φζνλ αθνξά ηε ζχγθξηζε ησλ ζεσξεηηθά ηζνδχλακσλ κνληέισλ: 

 Οη Lundholm θαη O‟Koeefe (2001a) θξηηίθαξαλ ηνπο Francis et al. (2000) θαη 

Penman θαη Souyannis (1998) θαη ηζρπξίζηεθαλ φηη “Γελ ππάξρεη ηίπνηα λα 

κπνξνχκε λα κάζνπκε απφ ηηο εκπεηξηθέο ζπγθξίζεηο ησλ κνληέισλ 

ηηκνιφγεζεο”. Τπνζηεξίδνπλ φηη ηξία κνληέια ζα έπξεπε λα δίλνπλ ηα ίδηα 

απνηειέζκαηα εάλ θαη ηα ηξία εθαξκνζηνχλ κε ζπλνρή θαη νη δηαθνξέο πνπ ζα 

πξνθχςνπλ ζα νθείινληαη κφλν ζε αζηάζεηεο ηεο εθαξκνγήο. 

 Ο Penman (2001) απάληεζε πσο “Ζ πξαθηηθή αλαπφθεπθηα εκπεξηέρεη 

πξφβιεςε πεπεξαζκέλσλ νξηδφλησλ, θαη ε ινγηζηηθή πνπ ζπγθεθξηκελνπνηείηαη 

ζε έλα κνληέιν είλαη ζρεηηθή κε ηε ηηκνιφγεζε κε πξφβιεςε πεπεξαζκέλνπ 

νξίδνληα”. 

 Οη Lundholm θαη O‟Koeefe (2001b) απάληεζαλ πάιη ζηα επηρεηξήκαηα ηνπ 

Penman θαη ππνζηήξημαλ φηη “αθφκε θαη ζηε πεξίπησζε πεπεξαζκέλνπ 

νξίδνληα, ηα κνληέια δε ζα δεκηνπξγήζνπλ δηαθνξά, εάλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

απνηίκεζεο ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηαιιήισο”. 

Οη Frankel θαη Lee (1998) εμέηαζαλ ηελ απφδνζε ηνπ RIV κνληέινπ. Οη εθηηκήζεηο 

αμίαο ησλ βαζηζκέλσλ ζε πξνβιέςεηο RIV (64%) εμεγνχλ ηε δηαθχκαλζε ζηηο ηηκέο 

ρξεκαηηζηεξίνπ πεξηζζφηεξν απφ ηηο εθηηκήζεηο απφ ηνπ βαζηζκέλνπ ζε ηζηνξηθά θέξδε 

RIV κνληέινπ (49%) θαη κνληέινπ BV (36%).  
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Αθφκα ν ιφγνο ζε πξνβιέςεηο V/P (φπνπ V: εθηίκεζε αμίαο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

RIVM κνληέινπ βαζηζκέλν ζηα θέξδε αλαιπηψλ) είλαη θαιχηεξνο εθηηκεηήο ησλ 

κειινληηθψλ απνδφζεσλ απφ ηνλ ιφγν BV/P θαη κεγέζνπο επηρείξεζεο: 

 Τςειά (ρακειά) V/P ζηηο επηρεηξήζεηο ζρεηίδνληαη κε πςειφηεξεο 

(ρακειφηεξεο) απνδφζεηο πέξα απφ ηνπο δχν εηψλ θαη ηξηψλ εηψλ νξίδνληεο. 

 

 Μηα επελδπηηθή ζηξαηεγηθή βαζηζκέλε ζηελ αγνξά κεηνρψλ κε πςειφ δείθηε 

V/P  θαη πψιεζε αληίζηνηρα κεηνρψλ ρακεινχ δείθηε V/P, παξάγεη 36-κελψλ 

ζπζζσξεπηηθέο απνδφζεηο αγνξάο-θαη-θξάηεζεο 35%. 

 

 Σα απνηειέζκαηα είλαη ζηαζεξά αθφκε θαη κεηά ηνλ έιεγρν γηα beta, κεγέζνπο 

επηρείξεζεο θαη Β/Ρ. 

 

Οη Lee et al. (1999) ειέγρνπλ ην RIV κνληέιν: 

 Δλαληίσλ παξαδνζηαθψλ κνληέισλ: πγθξίλνπλ πνιιαπιά αληαγσληζηηθά κέηξα 

εζσηεξηθήο αμίαο ζε φξνπο ηθαλφηεηαο αλίρλεπζεο δηαθχκαλζεο ηηκήο θαη 

πξνβιεπηηθήο δχλακεο γηα κειινληηθέο απνδφζεηο. 

 πγθξίλνπλ ηηο εθηηκήζεηο ηηκψλ ηνπ RIV (V) κε παξαδνζηαθέο ησλ κεξηζκάησλ 

(D), θεξδψλ (Δ) θαη ινγηζηηθήο αμίαο (Β). 

 

 Γηα ην (V) θάπνηνη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ εθηηκήζεηο ηηκψλ 

ιακβάλνληαη ππφςε αθφκε: 

- Οξίδνληαο πξνβιέςεσλ: 3-18 έηε 

- Μέζνδνο πξόβιεςεο θεξδώλ: Ηζηνξηθά βαζηζκέλεο ζε ρξνληθέο ζεηξέο 

έλαληη βαζηζκέλσλ πξνβιέςεσλ ζηνπο αλαιπηέο. 

- Αζθάιηζηξν θηλδύλνπ: Μαθξνρξφληα δηαθπκαηλφκελν αγνξάο ελαληίσλ 

βηνκεραληθνχ αζθάιηζηξνπ θηλδχλνπ. 

- Αθίλδπλν επηηόθην: βξαρπρξφληα Σ-bill απφδνζε ελαληίσλ καθξνρξφληα 

απφδνζε Treasury bond. 

Ωο ηθαλφηεηα αλίρλεπζεο: απηνζπζρεηίζεηο ησλ V/P έλαληη απηψλ ησλ D/P, E/P 

θαη B/P. 
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Οη κεηξήζεηο V/P έρνπλ κηθξφηεξε απηνζπζρέηηζε πξψηεο ηάμεσο (φηαλ ην V 

παξεθθιίλεη απφ ην Ρ, ππάξρεη ηζρπξή ηάζε επαλαζχλδεζεο). Απηφ ζεκαίλεη φηη ην V 

ελζσκαηψλεη ηελ εζσηεξηθή αμία θαιχηεξα απφ ην D, E είηε Β. Δλψ, ε ρξήζε ηνπ 

βξαρππξφζεζκνπ επηηνθίνπ θαη ησλ πξνβιέςεσλ ησλ αλαιπηψλ ζην V/P έρεη ηηο 

ρακειφηεξεο πξψηεο ηάμεσο απηνζπζρεηίζεηο. Ο δείθηεο R
2
 είλαη επίζεο κεγαιχηεξνο 

απφ ηα παξαδνζηαθά κνληέια.  

Γεληθά, νη Lee et al. ηεξαξρνχλ ελαιιαθηηθά κέηξα V/P ζε φξνπο δχν δηαζηάζεσλ. 

Αλίρλεπζεο ιάζνπο θαη πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα. Ζ ζπκπεξίιεςε επηηνθίσλ 

δηαθπκαηλφκελσλ ζην ρξφλν θαη νη πξνβιέςεηο θεξδψλ ησλ αλαιπηψλ βειηηψλνπλ ηελ 

απφδνζε ησλ κέηξσλ V/P. Ο νξίδνληαο πξνβιέςεσλ θαη ην αζθάιηζηξν θηλδχλνπ έρνπλ 

δεπηεξεχνπζα ζεκαζία.  

Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη πην ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή ηνπ 

κνληέινπ ππνιεηκκαηηθνχ εηζνδήκαηνο (RIVM). 

 

 

Πίνακαρ 3.6.1 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζσζηή εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ 

ππνιεηκκαηηθνχ εηζνδήκαηνο 

Παξαηεξνχκε φηη ηα βξαρπρξφληα επηηφθηα πνπ κεηαβάιινληαη κε ην ρξφλν θαη νη 

πξνβιέςεηο ησλ αλαιπηψλ είλαη νη πην ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία ηνπ RIV 

κνληέινπ. 
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Οη Berkman et al. (2000) ζηελ έξεπλά ηνπο ζπγθξίλνπλ ηελ αθξίβεηα ησλ Ρ/Δ θαη DCF 

κνληέισλ ζηηο IPO επηρεηξήζεηο. Σα απνηειέζκαηά ηνπο είλαη φηη γηα έλα δείγκα 45 

επηρεηξήζεσλ λενεηζεξρνκέλσλ ζην ρξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Εειαλδίαο, ε θαιχηεξε 

πξνεμνθιεκέλε ηακεηαθή ξνή θαη ν θαιχηεξνο ιφγνο Ρ/Δ, ζπγθξηηηθά έρνπλ παξφκνηα 

αθξίβεηα. Σν κέζν απφιπην ζθάικα ηηκνιφγεζεο είλαη θνληά ζην 20% θαη ην κνληέιν 

εμεγεί πεξίπνπ 70% ηνπ δηαθπκαηλφκελνπ ηππηθνχ δείγκαηνο ηεο αγνξαίαο ηηκήο ζε 

φξνπο ινγηζηηθήο αμίαο. Σα επξήκαηα έξρνληαη λα επηβεβαηψζνπλ απηά ησλ Kaplan θαη 

Ruback (1995). 

Οη Kaplan θαη Ruback (1995) ηεζηάξνπλ ηελ αθξίβεηα ησλ DCF θαη P/E ζε έλα δείγκα 

51 πςειά κνριεπκέλσλ ζπλαιιαγψλ. Με ηε ρξήζε ελφο πξνζαξκνζκέλνπ κνληέινπ 

παξνχζαο αμίαο, ηα κέζα απφιπηα ιάζε θπκαίλνληαη απφ 16,7% έσο 21,1%, 

εμαξηψκελα απφ ηελ επηινγή beta. Ζ αθξίβεηα απμάλεηαη φζν ν νξηζκφο ηνπ beta 

κεγεζχλεηαη απφ ηελ επηρείξεζε, ζηηο βηνκεραλίεο θαη έπεηηα ζηελ αγνξά σο ζχλνιν. Σα 

απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ DCF. Σν κέζν απφιπην ζθάικα γηα ην Multiple Ρ/Δ είλαη 

18,1% φηαλ ζπγθξίζηκεο αλαινγίεο ππνινγίδνληαη απφ πξνεγνχκελεο ζπλαιιαγέο 

πςειήο κφριεπζεο, θαη 24,7% φηαλ νη ζπγθξίζηκεο εηαηξείεο επηιέγνληαη κε βάζε ηε 

βηνκεραλία. 

Οη Kim θαη Ritter (1998) απνηηκνχλ έλα δείγκα ΗΡΟ ρξεζηκνπνηψληαο ην Ρ/Δ ην ιφγν 

Ρ/BV. Αλνκνίσο κε ηνπο Kaplan θαη Ruback (1995) θαη Alford (1992), βξίζθνπλ φηη ην 

Ρ/Δ, MV/BV, Ρ/Πσιήζεηο multiples ζπγθξίζηκσλ εηαηξεηψλ έρνπλ κφλν κέηξηα 

πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα. Σα multiples Ρ/Δ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πξνβιεπφκελα θέξδε 

έρνπλ σο απνηέιεζκα πνιχ πην αθξηβείο απνηηκήζεηο απφ multiples πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

παξειζφληα θέξδε. 

Οη Courteau et al. (2003) παξαηεξνχλ φηη ην θαιχηεξν  κνληέιν ζε φξνπο 

αληηπξνζσπεπηηθψλ ιαζψλ ζπκβαίλεη φηαλ ε πξνβιεπφκελε ηηκή ηεο γξακκήο αμίαο 

(Value Line) κείνλ ην ινγηζηηθφ αζθάιηζηξν, ρξεζηκνπνηείηαη σο ε ζπλερφκελε 

έθθξαζε αμίαο πνπ απηή αληηπξνζσπεχεη ην ηδαληθφ παξαιεηπφκελν θνκκάηη πνπ ζα 

πξνζηεζεί ζηε ηξέρνπζα ινγηζηηθή αμία θαη ζηα πξνβιεπφκελα κε θαλνληθά θέξδε ζηνλ 

νξίδνληα. Απηφ δελ είλαη ην κνληέιν RIVM, αθνχ κηα ηζνδχλακε απνηίκεζε 

ιακβάλεηαη απφ ηε γξακκή αμίαο ηεο παξνχζαο αμίαο ηνπ πξνζδνθψκελνπ κεξίζκαηνο 

ζηε παξνχζα αμία ηεο αμίαο ηνπ πξνβιεπφκελνπ νξίδνληα. Αλαθέξνληαη ζε απηά ηα 

ζθάικαηα ηηκνιφγεζεο σο έλα νξφζεκν ζθαικάησλ απνηίκεζεο, αληηπξνζσπεχνληαο 
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ην θαιχηεξν πνπ ζα κπνξνχζε έλαο αλαιπηήο λα θάλε ρξεζηκνπνηψληαο κηα πεξηεθηηθή 

πξνζέγγηζε απνηίκεζεο. Δζηηάδνληαο ζηελ επεμεγεκαηηθή δχλακε ηεο εζσηεξηθήο 

αμίαο ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο, θαη νη δχν ζε φξνπο ινγηζηηθήο αμίαο, νη Courteau et al. 

Αλαθέξνπλ έλα R
2
 γηα ην κνληέιν, ηεο ηάμεο ηνπ 91,8%. Σν αληίζηνηρν R

2
 γηα ην 

κειινληηθφ Ρ/Δ κνληέιν, θαη ησλ Easton et al. (2002) κνληέιν είλαη 86,8% θαη 83,9% 

αληίζηνηρα. 

Δπίζεο, νη Dechow et al. δείρλνπλ φηη έλα απιφ πξνβιεπφκελν Ρ/Δ κνληέιν απεηθνλίδεη 

θαιχηεξα ην πψο νη επελδπηέο ξπζκίδνπλ ηε παξνχζα αμία (απφ ηνπο Feltham θαη 

Ohlson (1995, 1996); θαη Ohlson (1995)]. Απηφ φκσο δε ζεκαίλεη φηη έλα απιφ 

πξνβιεπφκελν Ρ/Δ κνληέιν είλαη ην θαιχηεξν κέηξν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

αγνξάο θαη δείρλεη πσο ε ηηκή παξεθθιίλεη απφ ηελ εζσηεξηθή αμία βξαρππξφζεζκα 

αιιά καθξνπξφζεζκα επηζηξέθεη ζηε βάζε ηεο, ε νπνία απεηθνλίδεηαη πην εχζηνρα απφ 

ηνλ Ohlson. 

Ο Myers (1999) φκσο παξαηεξεί φηη ην κνληέιν ηνπ Ohlson (1995) θαη Feltham θαη 

Ohlson (1995, 1996) δελ εμεγεί θαιχηεξα ηε ηηκή ηεο κεηνρήο απφ ηε BV ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηνπ ηδηνθηήηε. Ο Myers ππνιφγηζε ηελ εζσηεξηθή αμία βαζηζκέλνο ζηα 

ηξέρνληα ινγηζηηθά δεδνκέλα θαη ηηο εθηηκήζεηο ησλ παξακέηξσλ ηεο γξακκηθήο 

πιεξνθνξίαο γηα ηα παξαπάλσ κνληέια [Richardson θαη Tinaikar (2004)]. 

 

4. Ποιϊ μϋθοδοσ προτιμϊται από τουσ αναλυτϋσ; 
 

Οη αθαδεκατθνί έρνπλ κειεηήζεη ηηο ζεσξεηηθέο ηδηφηεηεο δηάθνξσλ κνληέισλ 

αμηνιφγεζεο θαη παξήγαγαλ θαλνληζηηθά επηρεηξήκαηα γηα θάπνηα ηδηαίηεξα πξφηππα 

(Demirakos et al. 2004). Τπάξρεη έλα επξχ θάζκα απφςεσλ κεηαμχ ησλ ζεσξεηηθψλ γηα 

ην πνηά πξνζέγγηζε αμηνιφγεζεο είλαη ε πην θαηάιιειε. Ο Penman (2006) είλαη ππέξ 

ηνπ RIVM ελάληηα ζην DCF, νη Copeland et al. (2000) ζπζηήλνπλ είηε ην DCF είηε ην 

RIVM, ελψ νη Palepu et al. (2004) ππνζηεξίδεη φηη ηα RIVM θαη DCF παξάγνπλ 

παξφκνηα απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο φηαλ εθαξκφδνληαη θαηάιιεια θαη ε επηινγή 

κεηαμχ απηψλ ησλ δχν εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζσπηθή πξνηίκεζε ηνπ αλαιπηή.  
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Αθφκε, ηα multiples πνπ βαζίδνληαη ζε πνιινχο νδεγνχο ηηκήο, ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπρλά γηα ζθνπνχο ηηκνιφγεζεο, φπσο επίζεο θαη ην κνληέιν Πξνεμφθιεζεο 

Σακεηαθψλ Ρνψλ. Άιιεο ιηγφηεξν ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερληθέο πνπ πξνζηίζεληαη ζην 

παξαθάησ πίλαθα είλαη ε Δθηίκεζε Καζαξψλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ (ΝΑV) θαη ην 

Άζξνηζκα ησλ Μεξψλ (Sum-of-the-parts), ηερληθή ε νπνία ρσξίδεη ηελ επηρείξεζε ζε 

θνκκάηηα, ηελ απνηηκά κε δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, θαη ηα απνηηκά μερσξηζηά. ην 

πίλαθα 4.1 θαίλνληαη νη κέζνδνη απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο αλαιπηέο, 

θαζψο θαη ηα πνζνζηά ηνπο. 

 

Πίνακαρ 4.1 Μέζνδνο απνηίκεζεο πνπ επηιέγεηαη απφ ηνπο αλαιπηέο
5
 

Παξαηεξνχκε φηη ηα multiples πξνηηκψληαη ζεκαληηθά πεξηζζφηεξν απφ νπνηαδήπνηε 

άιιε κέζνδν, κε ηηο ηακεηαθέο ξνέο λα ιακβάλνπλ ηε δεχηεξε ζέζε ζηηο πξνηηκήζεηο. 

ηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο έξρνληαη ε Δθηίκεζε Καζαξψλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ θαη ην 

Άζξνηζκα ησλ Μεξψλ κε 3% ε θάζε κία. 

Μηα πνιχ ελδηαθέξνπζα πξνζέγγηζε, ε νπνία δελ έρεη ηχρεη αξθεηήο εκπεηξηθήο 

κειέηεο, είλαη φηη πνιινί αλαιπηέο ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξεο απφ κία κεζφδνπο θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ ην κέζν φξν ησλ ηηκψλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επηζπκεηήο ηηκήο 

[Demirakos et al. (2004)]. 

Ο παξαθάησ πίλαθαο απνζπλζέηεη ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ζε κηα πην ιεπηνκεξεηαθή 

αλάιπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ πνπ εθαξκφδνπλ νη αλαιπηέο. 

 

                                                           
5
 Οι αρικμοί ςτο διάγραμμα εκφράηονται ςε απόλυτουσ αρικμοφσ. 
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Πίνακαρ 4.2 Μέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο αλαιπηέο 

 

Παξαηεξνχκε φηη ν ιφγνο Ρ/Δ θπξηαξρεί ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ αλαιπηψλ κε 52%, ελψ 

ζηε δεχηεξε θαη ηξίηε ζέζε έξρνληαη ν ιφγνο Αμία Δπηρείξεζεο/ Κέξδε πξν Φφξσλ θαη 

Απφζβεζεο, θαη ην κνληέιν Τπνιεηπφκελνπ Δηζνδήκαηνο κε 33% θαη 32% αληίζηνηρα. 

ηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο παξαηεξνχκε ην multiple Αμία Δπηρείξεζεο/ Plant θαη ην ιφγν 

(Σηκή κεηνρήο/ Κέξδε)/ Μεγέζπλζε θεξδψλ. 

Παξφιαπηά ζπλερίδεη λα ππάξρεη γεληθφηεξα κηα ακθηηαιάληεπζε φζνλ αθνξά ηελ 

επηινγή κνληέισλ φζνλ αθνξά ηηο ξνέο ηεο επηρείξεζεο είηε ηα multiples, φζνλ αθνξά 

ηελ νπηηθή ηεο επηρείξεζεο είηε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ [Palepu et al. (2004)]. 

ην επφκελν γξάθεκα παξαηίζεηαη ην ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ ην νπνίν δείρλεη ηε 

θπξίαξρε ηερληθή ηηκνιφγεζεο πνπ ζπγθξίλεη εηαηξείεο κε πςειφ θαη ρακειφ δείθηε 

Σηκήο Αγνξάο/ Λνγηζηηθή Αμία.  

 

Πίνακαρ 4.3 πρλφηεηα κνληέινπ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ηηκήο ζηφρνπ 

Όπσο κπνξεί λα θαλεί απφ ην γξάθεκα, ην κνληέιν DCF ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο αλαιπηέο ζηηο εθηηκήζεηο επηρεηξήζεσλ κε πςειφ θαη ρακειφ δείθηε 
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MV/BV. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο εάλ ζπλδπαζηνχλ κε ην παξαπάλσ 

πίλαθα 4.1, δείρλνπλ φηη ην κνληέιν DCF ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

αλαιπηέο θαη ν ιφγνο Ρ/Δ ρξεζηκνπνηείηαη πξνθαλψο γηα ππνζηεξηθηηθφ ξφιν, έηζη 

ψζηε λα ελδπλακψλεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ DCF. Σν κνληέιν DCF επηιέγεηαη 

απφ ηνπο αλαιπηέο πεξηζζφηεξν, ιφγσ θαη ηνπ φηη δηδάζθεηαη εθηελέζηεξα ζηα 

αθαδεκατθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζεσξείηαη σο αμηφπηζην εάλ εθαξκνζζεί 

απφ έλαλ πεπεηξακέλν επαγγεικαηία. [Demirakos et al. (2004)] 

ε κηα άιιε έξεπλα, ηνπ Block (1999) απηή ηε θνξά, νη εξσηεζέληεο θιήζεθαλ λα 

ηεξαξρήζνπλ ηε ζρεηηθή ζεκαληηθφηεηα ησλ θεξδψλ, ηακεηαθψλ ξνψλ, ινγηζηηθήο αμίαο 

θαη κεξηζκάησλ. Ζ κέζε ηεξάξρεζε θαίλεηαη ζηε δεμηά ζηήιε. Σα θέξδε θαη νη 

ηακεηαθέο ξνέο ζεσξνχληαη πνιχ πεξηζζφηεξν ζεκαληηθέο απφ ηε ινγηζηηθή αμία θαη ηα 

κεξίζκαηα. 

 

Πίνακαρ 4.4 Ηεξάξρεζε ζεκαληηθφηεηαο κεηαβιεηψλ εηζαγσγήο 

 

Ζ έιιεηςε ηεο ζεκαληηθφηεηαο γηα ηα κεξίζκαηα είλαη ελδηαθέξνπζα.  Μηα ππφζεζε 

κπνξεί λα είλαη φηη ηέηνηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηνπο αλαιπηέο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε 

κε ζρεηηθφηεηα ησλ κεξηζκάησλ πνπ αμίσζαλ νη Modigliani θαη Miller (1961) – θαη έρεη 

ηεζεί ππφ ζπδήηεζε απφ ηφηε. Όκσο κηα πην πηζαλή αηηία είλαη φηη ζε έλα 

θαζνδεγνχκελν απφ ηελ νξκή πεξηβάιινλ, απφ 20% – 30% εηήζηεο απνδφζεηο ηεο 

κέζεο – ηέινπο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ηα κεξίζκαηα δε κεηξνχζαλ αξθεηά ζηε ζθέςε 

ησλ αλαιπηψλ. Αθφκε πεξηζζφηεξν, νη απζηεξψο ρακειφηεξνη θεθαιαηαθνί δείθηεο πνπ 

πξνδηαγξάθνληαη ζην Taxpayer Relief Act ην 1997, δε θαηάθεξαλ ηελ εμίζσζε ησλ 

θνξνινγηθψλ επελδπηηθψλ κεξηζκάησλ θαη θεθαιαηαθψλ θεξδψλ ην νπνίν ήηαλ έλα 

βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ Reagan Tax Reform Act ηνπ 1986. Σειηθά, ε επηζπκία ησλ 

επηρεηξήζεσλ λα αγνξάζνπλ πίζσ κεηνρέο αληί λα απμήζνπλ ηα κεξίζκαηά ηνπο 

θαίλεηαη λα είλαη ην εμέρνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δεθαεηίαο 1990 [Block (1999)]. 
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ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ 

5. Ανϊλυςη Μεγϊλου Δεύγματοσ 
 

H έξεπλα εμεηάδεη ηελ επαηζζεζία δχν πξνζεγγίζεσλ ηεο κεζφδνπ ησλ Multiples ηηκήο-

πξνο-θέξδε (Ρ/Δ), κε ηε ρξήζε ηξερφλησλ θαη πξνβιέςεσλ αλαιπηψλ δχν εηψλ. Ο 

πξνζδηνξηζκφο ησλ ζηαζκψλ ηεο απφδνζεο νξίδεηαη ζηελ επφκελε ελφηεηα. Μεηά απφ 

ηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηνπ κνληέινπ, νη ππνζέζεηο νη νπνίεο νδήγεζαλ ζηα 

πεξηζζφηεξν αθξηβή απνηειέζκαηα, ρξεζηκνπνηνχληαη έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα 

ceteris paribus, αληηπξνζσπεπηηθή αλάιπζε. Μεηά απφ απηφ, ε επίδξαζε ηνπ 

ζπληεξεηηζκνχ εηζάγεηαη θαη ζπδεηνχληαη νη επηπηψζεηο ηεο ζηελ αμηνιφγεζε. Ζ 

αλαινγία ηηκήο - ινγηζηηθήο αμίαο (P/B) ρξεζηκνπνηείηαη σο “πιεξεμνχζην” ηεο 

ζπληεξεηηθήο ινγηζηηθήο. Οη Givoly θαη Hayn (2002) ππνζηεξίδνπλ φηη δελ ππάξρεη 

θαλέλαο επίζεκνο θαζνξηζκφο ηνπ ζπληεξεηηζκνχ. χκθσλα κε ηνπο Cambell θαη 

Shiller (1998) θαη White (2000), ceteris paribus, ν ιφγνο P/B δείρλεη ζηνπο επελδπηέο 

κηα πηζαλή θαθή εθηίκεζε κηαο κεηνρήο, κε κηα πςειή αμία πνπ δείρλεη πηζαλή 

επίδξαζε ηνπ ζπληεξεηηζκνχ. Απηή ε αλαινγία δίλεη πξνζνρή ζηε κεγέζπλζε θαη ηνλ 

θίλδπλν.  

Δπηιέρζεθε ην multiple Ρ/Δ ιφγσ ηνπ φηη αλακέλεηαη λα απνδψζνπλ ζρεηηθά θαιχηεξα 

απφ νπνηνδήπνηε πξφηππν αμηνιφγεζεο, επεηδή απαηηνχλ πνιχ ιηγφηεξεο ππνζέζεηο 

ψζηε λα εθαξκνζηνχλ θαη φληαο έηζη ιηγφηεξν επηξξεπέο ζε απζαίξεηα επηιεγκέλνπο 

παξάγνληεο πνπ έρνπλ επηπηψζεηο ζηηο παξαρζείζεο εγγελείο ηηκέο. 

 

5.1 χϋδιο Έρευνασ 
 

Σν κνληέιν πνπ ζα αλαιπζεί παξαθάησ είλαη κέξνο ηεο θαηεγνξία ησλ ζρεηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ ηηκνιφγεζεο. Ζ άιιε θαηεγνξία ζχκθσλα κε ηνπο Bhojraj θαη Lee 

(2002), είλαη νη απφιπηεο πξνζεγγίζεηο ηηκνιφγεζεο. 

Σππηθά ηα P/E πνιιαπιάζηα παξάγνπλ κηα ηηκή φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ εμίζσζε 4.4. 

Ο Alford ρξεζηκνπνηεί ην κέζν πνζνζηφ θεθαιαηνπνίεζεο γηα λα ειαηηψζεη ηνλ 

αληίθηππν ησλ αθξαίσλ multiples. Αληί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην κέζν πνζνζηφ 
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θεθαιαηνπνίεζεο, ν ζπγθεθξηκέλνο θιαδηθφο αξκνληθφο κέζνο εθαξκφδεηαη απφ ηνλ 

αθφινπζν ηχπν: 

Αξκνληθφο Μέζνο = 
𝑛−1

  
𝛰𝛿𝜂𝛾 ό𝜎  𝛢𝜉 ί𝛼𝜎 𝑖

𝑃𝑖
 − 

𝛰𝛿𝜂𝛾 ό𝜎  𝛢𝜉 ί𝛼𝜎 𝑗

𝑃𝑗
 𝑛

𝑗=1

 

Όπνπ,  

P = ηηκή κεηνρήο ηεο αληίζηνηρεο εηαηξείαο i θαη j 

n = ν αξηζκφο ζπγθξίζηκσλ εηαηξεηψλ 

 

Οη βηνκεραλίεο δηεπθξηλίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ην δηςήθην θψδηθα SIC έηζη ψζηε λα 

απμεζνχλ ηα κέιε θάζε βηνκεραλίαο θαη λα εληζρπζεί ε αθξίβεηα ησλ νδεγψλ αμίαο. Ζ 

ρξήζε ζπγθεθξηκέλνπ βηνκεραληθνχ αξκνληθνχ κέζνπ αληί ηεο δηακέζνπ γηα λα 

ππνινγηζζεί ε θεληξηθή ηάζε είλαη ζχκθσλε κε πξνγελέζηεξε έξεπλα πνπ ππνζηεξίδεη 

ηελ αλσηεξφηεηα ηνπ αξκνληθνχ κέζνπ ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ multiple (Liu et al. 2002, 

Beatty et al. 1999) θαη γηα λα παξαθάκςεη ηελ πεξίπινθε δηαδηθαζία ηελ εμεχξεζεο ηνπ 

πην θαηαιιήινπ ζπγθξίζηκνπ γηα θάζε εηαηξία. Απηφ κπνξεί λα έρεη δπζκελείο 

επηπηψζεηο ζηελ απφδνζε ησλ multiples αιιά ρξεζηκνπνηείηαη γηα ιφγνπο απιφηεηαο 

θαη ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο. 

Σα ηξέρνληα θέξδε αλά κεηνρή (EPS) θαη δχν εηψλ πξνβιέςεηο θεξδψλ αλά κεηνρή 

επηιέγνληαη σο νδεγνί αμίαο γηα λα παξαρζεί κηα πγηήο ζχγθξηζε ηεο ζρεηηθφηεηαο αμίαο 

θαη ηεο πξαγκαηηθήο απφδνζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νδεγψλ αμίαο. Σα πξνβιεπφκελα 

θέξδε αλά κεηνρή δχν εηψλ πηνζεηήζεθαλ αληί ησλ ελφο έηνπο γηα ιφγνπο ζπλάθεηαο κε 

ηνπο Liu et al. (2001) νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη φζν πεξηζζφηεξνο ν νξίδνληαο 

πξφβιεςεο, ηφζν πεξηζζφηεξε ζρεηηθή πιεξνθνξία αμίαο απεηθνλίδεηαη. Σα ηξέρνληα 

θαη πξνβιεπφκελα EPS ζπιιέγνληαη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ Institutional Broker‟s 

Estimation System (I/B/E/S) θαη αληηπξνζσπεχνληαη απφ Actual θαη mnfy2 θαη mdfy2 

κεηαβιεηέο αληίζηνηρα. Δμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη νη πξνβιέςεηο απνδνρψλ 

πξνέξρνληαη απφ δηάθνξνπο αλαιπηέο, ν κέζνο (mnfy2) θαη ε δηάκεζνο (mdfy2) ησλ 

πξνβιέςεσλ φισλ ησλ αλαιπηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα εμεηάζεη εάλ ε πηζαλή 

πξνθαηάιεςε (Bias) ζηηο πξνβιέςεηο απνδνρψλ ζα κπνξνχζε λα έρεη επηπηψζεηο ζηα 

απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο. 
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5.2 Μετρητϋσ απόδοςησ 
 

Σξεηο ηχπνη κεηξεηψλ απφδνζεο πηνζεηνχληαη γηα λα εμεηάζνπλ ηε γεληθή θαη ζρεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ πξνηχπσλ αμηνιφγεζεο: αθξίβεηα, πξνθαηάιεςε (bias) θαη 

επεμεγεκαηηθφηεηα (R
2
). Ζ αθξίβεηα θαζνξίδεηαη απφ ηνπο Francis et al. (2000) σο «ε 

δηαθνξά απφιπησλ ηηκψλ κεηαμχ ηεο εθηίκεζεο αμίαο θαη ηεο ηξέρνπζαο αμίαο ηνπ 

ρξενγξάθνπ δηαηξεκέλε κε ηε ηηκή». Σν Alford (1992) επίζεο παξέρεη ηνλ ηχπν 

εθηίκεζεο: 

       𝑒𝑖,𝑡  =  
 𝑉𝑡

𝐸− 𝑃𝑖,𝑡  

𝑃𝑖,𝑡
    

Ο Alford (1992) θαζνξίδεη ην bias σο ηε δηαηξεκέλε κε ηε ηηκή δηαθνξά κεηαμχ ηεο εθηίκεζεο 

αμίαο θαη ε ηηκή ρξενγξάθνπ: 

𝑒𝑖 ,𝑡 =  
𝑉𝑡
𝐸 −  𝑃𝑖 ,𝑡
𝑃𝑖 ,𝑡

 

Δίλαη ρξήζηκν λα επηζεκάλεη φηη ν Alford ζεσξεί ηελ αθξίβεηα σο αλψηεξε κέηξεζε 

απφδνζεο απφ ην bias επεηδή ε ρξήζε ησλ απφιπησλ ζθαικάησλ πξφβιεςεο ηνπνζεηεί 

ίζν βάξνο θαη ζηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ιάζε. 

Ο ηξίηνο κεηξεηήο απφδνζεο είλαη ε επεμεγεκαηηθφηεηα (explainability) πνπ 

θαζνξίδεηαη επίζεο απφ ηνπο Francis et al. (2000) σο «ε δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ ηεο 

αμίαο γηα λα εμεγεζεί ε δηαθχκαλζε ηνπ αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο ζηηο ηξέρνπζεο 

ηηκέο ηνπ ρξενγξάθνπ». Τπνινγίδεηαη παιηλδξνκψληαο εγγελείο ηηκέο ελάληηα ζηηο 

πξαγκαηνπνηεζείζεο ηηκέο ηνπ ρξενγξάθνπ: 

Vi = ai + bi Pi + ei  

Όπνπ  

Vi  : ε εγγελήο αμία ηνπ i
νζηνπ

 ρξενγξάθνπ θαη  

Ρ  : ε πξαγκαηνπνηεκέλε ηηκή ηνπ ρξενγξάθνπ 
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5.3 Δειγματοληψύα και Περιγραφικό τατιςτικό 
 

Σν δείγκα επηιέγεηαη απφ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ (Ζ.Π.Α.) εηζεγκέλσλ ζην 

ρξεκαηηζηήξην επηρεηξήζεσλ, απνθιείνληαο ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο εηαηξίεο επεηδή νη 

θαλφλεο ινγηζηηθήο είλαη κε ζπγθξίζηκνη κε ηνπο κε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο κε ζπλέπεηα 

ηε δηαθνξά ζηελ πξνζέγγηζε αμηνιφγεζεο (Lie θαη Lie, 2002). Όιεο νη εηαηξίεο έρνπλ ην 

Γεθέκβξην σο κήλα θιεηζίκαηνο ησλ ηζνινγηζκψλ ηνπο, κεηαμχ 2000 θαη 2005.  

Σν αξρηθφ δείγκα πεξηείρε 6.132 παξαηεξήζεηο πνπ κεηψζεθαλ βαζκηαία ζηηο 2.097 

κεηά απφ ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ θίιηξσλ. Απηφ ην δείγκα δηαηξέζεθε κε ην ιφγν 

P/B θαη ην 25% ηεο θνξπθήο θαη βάζεο ηνπ δείγκαηνο επηιέρηεθε γηα λα εμεηαζηεί 

νπνηνδήπνηε δείγκα ζπληεξεηηζκνχ. Σα θίιηξα πνπ εθαξκφδνληαη θαη ηα απνηειέζκαηά 

ηνπο ζην δείγκα παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 5.1. 

 

Δθαξκνζκέλα Φίιηξα Παξαηεξήζεηο 

Απνηέιεζκα 

Φίιηξνπ 

Αξρηθφ Γείγκα 6,132 0 

Πεξίνδνο ηζρχνο επηρεηξήζεσλ 2000-2005 5,188 944 

Μέζνο/ Γηάκεζνο ησλ πξνβιεπφκελσλ δχν εηψλ 

θεξδψλ αλά κεηνρή, ηξερφλησλ EPS, δηαζέζηκε 

ηηκή ρξενγξάθνπ θαη P/B ιφγνο > 1 2,290 2,898 

Αθαίξεζε αθξαίσλ ηηκψλ βάζεο/ θνξπθήο 5% 

ησλ ηξερφλησλ ΔPS/κηρ. 2,100 190 

Γηαίξεζε ηνπ δείγκαηνο κε Ρ/Β θαη επηινγή ηνπ 

25%ηεο θνξπθήο θαη βάζεο. 525 525 1,050 

 

Πίνακας 5.1 Σν απνηέιεζκα ηνπ θηιηξαξίζκαηνο ζην δείγκα 

 

Οη πεξηγξαθηθέο ζηαηηζηηθέο ησλ νδεγψλ αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ ρξενγξάθσλ ηνπ 

αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο θαη ηεο αλαινγίαο P/B, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ 5% ηεο 

θνξπθήο θαη ησλ ηξερφλησλ EPS παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 5.2. Σα αξλεηηθά κέηξα 

απνδνρψλ πεξηιήθζεθαλ ζην δείγκα γηα λα απνθεπρζεί ην bias. H αθαίξεζε ηνπ 10% 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα απνηξέςεη ηελ αζπκκεηξία φισλ ησλ κεηαβιεηψλ. 
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Πίνακας 5.2: Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή Οδεγψλ Αμίαο , Σηκψλ Μεηνρψλ , ιφγνπ P/B  

  Μέζορ Γιάμεζορ 

Σςπική 

Απόκλιζη Αζςμμεηπία Κύπηυζη 

Οδηγοί Αξίαρ      

Σξέρνληα EPS 1.052 0.860 1.479 4.459 61.624 

Mnfy2 1.555 1.320 1.571 6.647 122.905 

mdfy2 1.552 1.310 1.570 6.591 121.056 

      

p4 26.111 21.760 29.145 16.685 447.209 

P/B 4.639 2.485 35.273 52.820 2912.560 

Σξέρνληα EPS = Σξέρνληα Κέξδε αλά κεηνρή (Compustat) 

Mnfy2 = ν κέζνο ησλ δχν εηψλ πξνβιέςεσλ αλαιπηψλ ζε φξνπο I/B/E/S γηα θάζε επηρείξεζε 

Mdfy2 = ν δηάκεζνο ησλ δχν εηψλ πξνβιέςεσλ αλαιπηψλ ζε φξνπο I/B/E/S γηα θάζε επηρείξεζε 

P4 = ε ηηκή ηεο κεηνρήο ηνλ Απξίιην θάζε έηνπο κεηαμχ 2001 θαη 2005 

P/B = ν ιφγνο Σηκήο/ Λνγηζηηθήο Αμίαο γηα θάζε επηρείξεζε 

 

Όπσο κπνξεί λα δηαπηζησζεί απφ ην παξαπάλσ πίλαθα φιεο νη κεηαβιεηέο είλαη ζεηηθά 

ζπκκεηξηθέο κε ηα πςειά επίπεδα ηεο ζπγθέληξσζεο φπσο κεηξηνχληαη φζνλ αθνξά ηε 

θχξησζε. Ο κέζνο, ε δηάκεζνο θαη ν κέζνο ησλ πξνβιέςεσλ ησλ αλαιπηψλ είλαη 

αξθεηά παξφκνηα ρσξίο λα θαίλεηαη θακία πξνθαηάιεςε ζηηο πξνβιέςεηο ησλ 

αλαιπηψλ. πλεπψο θακία ζηαηηζηηθή δηαθνξά κε ηελ επηινγή ηνπ κέζνπ ή ηεο 

δηακέζνπ ησλ πξνβιέςεσλ ησλ απνδνρψλ δελ αλακέλεηαη λα ππάξμεη φζνλ αθνξά ζηελ 

απφδνζε ηνπ P/E πνιιαπιαζίνπ. 
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5.4 Εμπειρικϊ Αποτελϋςματα 
 

5.4.1 Σιμολόγηςη του μοντϋλου ςε όρουσ επεξηγηματικότητασ  
 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνζέγγηζεο multiples απφ ηελ άπνςε ηεο 

επεμεγεκαηηθφηεηαο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 5.3. Σν ηξέρνλ multiple EPS/Σηκή 

απέδσζε θαιχηεξα απφ άιια ηα δχν κε ην ρακειφηεξν ξπζκηζκέλν R
2
 θαη κηα 

ζηαηηζηηθά ζεηηθή δηαηνκή, πνπ δείρλνπλ ηελ χπαξμε θαη άιιεο πιεξνθνξίαο ζρεηηθήο 

κε ηελ αμία πνπ δελ ζπκπεξηιήθζεθε απφ ηα ηξέρνληα θέξδε. Ο κέζνο θαη ε δηάκεζνο 

ησλ πξνεμνθιεκέλσλ δχν εηψλ πξνβιέςεσλ απνδνρψλ απέδσζαλ φκνηα, έρνληαο 

παξφκνηα ζηαζκηζκέλα R
2
 ηα νπνία δε κπφξεζαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηα ηξέρνληα 

θέξδε. Οη ζπληειεζηέο είλαη πνιχ θνληά ζηε κνλάδα κελ ππνλνψληαο θακία πεξαηηέξσ 

ζρεηηθή πιεξνθνξία αμίαο πνπ λα κε ζπκπεξηιακβάλεηαη απφ ηνλ νδεγφ αμίαο. 

 

  Πποζαπμ. R
2
 Γιαηομή ςνηελεζηέρ 

Multiples    

Σπέσονηα EPS / p4 37.00% 13.802 0.417 

P-Value  <.0001 <.0001 

    

Mnfy2 / p4 77.20% 0.476 0.995 

P-Value  0,194 <.0001 

    

Mdfy2 / p4 76.57% 0.574 0.990 

P-Value  0.123 <.0001 

    

 

Πίνακας 5.3: Δπεμεγεκαηηθφηεηα ησλ Multiples 
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5.4.2 Σιμολόγηςη μοντϋλου ςε όρουσ Ακρύβειασ και Bias 
 

Ζ κέηξεζε απφδνζεο ησλ πξνζεγγίζεσλ αμηνιφγεζεο απφ ηελ άπνςε ηεο αθξίβεηαο 

παξνπζηάδεηαη κε έλαλ ελνπνηεκέλν ηξφπν γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ άκεζε ζχγθξηζε ησλ 

πξνηχπσλ ιφγσ ησλ νκνηνηήησλ πνπ απεηθνλίδνπλ σο κεηξεηέο απφδνζεο. 

Οη πίλαθεο 5.4.a θαη 5.4.b πεξηέρνπλ ηηο πεξηγξαθηθέο ζηαηηζηηθέο θαη ησλ απφιπησλ θαη 

πξνζεκαζκέλσλ ζθαικάησλ αμηνιφγεζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιιαπιαζίσλ θαη ηηο 

δηαθνξέο ιάζνπο κεηαμχ ηνπο, καδί κε ηηο παξακεηξηθνχο θαη κε παξακεηξηθνχο 

ειέγρνπο ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαζίαο ηνπο. Ο αθφινπζνο πίλαθαο δείρλεη φηη ζην κέζν 

φξν φιεο νη πξνζεγγίζεηο βαζηζκέλεο ζηα multiples είλαη ζηαηηζηηθά ακεξφιεπηεο. Απηφ 

ην επηρείξεκα ππνζηεξίδεηαη πεξαηηέξσ απφ ηηο κε παξακεηξηθέο δνθηκέο γηα ην κέζν 

θαη δηάκεζν ησλ πξνβιέςεσλ ησλ θεξδψλ. Αθ' ελφο νη κε παξακεηξηθέο δνθηκέο 

παξνπζηάδνπλ κηθξφ ζεηηθφ bias ζηα ηξέρνληα EPS. Απφ ηελ άπνςε ηεο αθξίβεηαο φια 

ηα πνιιαπιάζηα παξάγνπλ ζηαηηζηηθά αλαθξηβείο εθηηκήζεηο αμίαο φπσο 

παξνπζηάδνληαη θαη απφ ηνπο παξακεηξηθνχο θαη κε παξακεηξηθνχο ειέγρνπο. Οη 

πξνβιέςεηο θεξδψλ απέδσζαλ ζρεηηθά θαιχηεξα θαη παξήγαγαλ ηα ρακειφηεξα 

απφιπηα ζθάικαηα αμηνιφγεζεο. 

Αθ' ελφο νη παξακεηξηθέο δνθηκέο ησλ πξνζεκαζκέλσλ δηαθνξψλ ησλ ιαζψλ 

αμηνιφγεζεο παξέρνπλ θάπνηα ζηνηρεία γηα ην φηη δελ ππάξρεη θακία ζηαηηζηηθή 

δηαθνξά, απφ ηελ άπνςε ηνπ bias, κεηαμχ ησλ πξνηχπσλ αιιά ην επηρείξεκα δελ 

ππνζηεξίδεηαη πεξαηηέξσ απφ ηηο κε παξακεηξηθέο δνθηκέο. Δπηπιένλ, απφ ηελ άπνςε 

ηεο αθξίβεηαο, ν κέζνο ησλ πξνβιέςεσλ ησλ απνδνρψλ είλαη ν αθξηβέζηεξνο νδεγφο 

αμίαο ζε ζχγθξηζε κε ηε δηάκεζν θαη ηα ηξέρνληα EPS.  

Σέινο, θαη ε δηάκεζνο ησλ πξνβιέςεσλ ησλ θεξδψλ δχν εηψλ ησλ αλαιπηψλ είλαη 

ακεξφιεπηε αιιά ζεηηθά αλαθξηβήο κε ην κέζν φξν λα απνδίδεη ειαθξψο θαιχηεξα απφ 

ηελ άπνςε ηεο αθξίβεηαο. Αλ θαη ηα ηξέρνληα EPS απέδσζαλ αξθεηά θαιά θαη απφ ηελ 

άπνςε ηεο αθξίβεηαο θαη ηνπ bias, παξήγαγαλ παξφιαπηά ειαθξψο πςειφηεξα ιάζε 

αμηνιφγεζεο. Δληνχηνηο ε πξνβιεπφκελε πξνζέγγηζε multiples βαζηζκέλε ζηα 

πξνβιεπφκελα θέξδε θαίλεηαη λα ππνηηκά ζπζηεκαηηθά ηελ ηηκή ηνπ ρξενγξάθνπ (ε 

δηάκεζνο ησλ πξνζεκαζκέλσλ ιαζψλ αμηνιφγεζεο είλαη ζεηηθή), αιιά ην multiple ησλ 

ηξερφλησλ EPS παξνπζηάδεη ζεκάδηα ππεξεθηίκεζεο ηεο ηηκήο ηνπ ρξενγξάθνπ (ν 

κέζνο θαη ε δηάκεζνο ησλ πξνζεκαζκέλσλ ιαζψλ αμηνιφγεζεο είλαη ζεηηθά). 
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Πίνακας 5.4 α: Αθξίβεηα θαη Bias ησλ θαικάησλ Σηκνιφγεζεο ππφ ηε πξνζέγγηζε 

Multiples 

Multiples Μέζορ Γιάμεζορ 

Σςπ. 

Απόκλιζη Αζςμμεηπία Κύπηυζη 

Σπέσονηα EPS           

Signed Errors 0.023 0.064 1.603 5.045 138.510 

P-Value 0.426 <.0001    

Absolute Errors 0.930 0.532 1.306 10.654 285.576 

P-Value <.0001 <.0001    

Mnfy2 / p4           

Signed Errors 0.003 -0.017 0.541 -1.254 13.571 

P-Value 0.735 0.816    

Absolute Errors 0.350 0.240 0.412 4.030 27.475 

P-Value <.0001 <.0001    

Mdfy2 / p4           

Signed Errors 0.003 -0.016 0.546 -1.257 13.425 

P-Value 0.733 0.856    

Absolute Errors 0.353 0.242 0.416 4.014 27.031 

P-Value <.0001 <.0001    

 

Πίνακας 5.4 b: χγθξηζε ησλ Multiples ζε φξνπο Αθξίβεηαο θαη Bias 

Multiples Μέζορ Γιάμεζορ 

Σςπ. 

Απόκλιζη Αζςμμεηπία Κύπηυζη 

Γιαθοπέρ 

Πποζημαζμένυν 

θαλμάηυν           

mnfy2 - mdfy2 0.000 0.002 0.048 -1.312 31.335 

P-Value 0.953  <.0001    

mnfy2 - eps 0.010 -0.100 1.433 1.433 258.880 

P-Value 0.446  <.0001    

mdfy2 - eps 0.244 0.244 1.430 -7.926 -7.926 
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P-Value 0.447  <.0001    

 

Γιαθοπέρ Απόλςηυν 

θαλμάηυν           

mnfy2 - mdfy2 -0.350 0.065 0.726 5.856 5.856 

P-Value  <.0001  <.0001    

mnfy2 - eps -0.580 -0.258 1.176 -12.604 369.875 

P-Value  <.0001  <.0001    

mdfy2 - eps -0.017 -0.263 1.175 -12.801 379.092 

P-Value  <.0001  <.0001       

 

 

5.4.3 Οριακό υνειςφορϊ και ύγκριςη των Μεθοδολογιών Αποτύμηςησ 
 

Πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζηεί κηα πην γεληθή θαη νπζηαζηηθή αμηνιφγεζε ηεο ζρεηηθήο 

απφδνζεο ησλ αλψηεξσλ πξνζεγγίζεσλ αμηνιφγεζεο, αθνινπζεί κηα ceteris paribus 

αλάιπζε.  

Ζ αμηνιφγεζε είλαη βαζηζκέλε ζηηο ίδηεο κεηξήζεηο απφδνζεο ηεο επεμεγεκαηηθφηεηαο, 

ηεο αθξίβεηαο θαη ηνπ bias φπσο παξνπζηάδεηαη ζε πξνεγνχκελν κέξνο απηήο ηεο 

κειέηεο. 

Μηα πνιπσλπκηθή παιηλδξφκεζε φισλ ησλ εθηηκήζηκσλ ηηκψλ σο πξνο ηε ηηκή ηεο 

κεηνρήο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εμεηαζηεί ε νξηαθή ζπκβνιή θάζε πξνζέγγηζεο ζηε 

ζπλδπαζκέλε επεμεγεκαηηθφηεηα φισλ ησλ κεζφδσλ. Ζ κνξθή ηεο πνιπσλπκηθήο 

παιηλδξφκεζεο πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ αθφινπζν ηχπν:  

EPSmnfy VVP 221      

Όπνπ, 

Ρ : ε ηηκή κεηνρήο,  

α : ε δηαηνκή,  

βi : ν ζπληειεζηήο ηεο i
νζηήο

 παξαηήξεζεο θαη 
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jV  : ε εγγελήο αμία ηεο j
νζηήο

 πξνζέγγηζεο 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο πνιπσλπκηθήο παιηλδξφκεζεο ηνπ αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο 

παξνπζηάδνληαη ζην πίλαθα 5.5.  

 

  Πποζαπμ. R
2
 Γιαηομή ςνηελεζηήρ 

Multiples    

Πποβλεπόμενα  

2 εηών EPS 
80.20% -2.531 1.372 

P-Value   <.0001 <.0001 

Σπέσονηα EPS 80.20% -2.531 -0.307 

P-Value   <.0001 <.0001 

Πίνακας 5.5: Οξηαθή πλεηζθνξά ησλ κνληέισλ φζνλ αθνξά ηελ Δπεμεγεκαηηθφηεηα 

 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο παξέρεη κεξηθά ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα. Σα πξφηππα 

αμηνιφγεζεο, φηαλ ζπλδπάδνληαη, παξέρνπλ έλα πην πςειφ επίπεδν 

επεμεγεκαηηθφηεηαο. Ζ δηαηνκή είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ππνλνψληαο φηη ππάξρεη 

ζρεηηθή πιεξνθνξία αμίαο πνπ δε ιακβάλεηαη ππφςε απφ ηα πξφηππα αμηνιφγεζεο φηαλ 

ζπλδπάδνληαη. Σν αξλεηηθφ πξφζεκν ζπλεπάγεηαη φηη ν ζπλδπαζκφο ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ ηερληθψλ αμηνιφγεζεο ππεξεθηηκά ζπζηεκαηηθά ηελ ηηκή ηεο 

κεηνρήο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ην πξνβιεπφκελν P/E πνιιαπιάζην θαίλεηαη λα ππνηηκά ηελ ηηκή ηεο 

κεηνρήο (ν ζπληειεζηήο βήηα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην έλα θαη ζεηηθφο) αιιά ηα 

ηξέρνληα P/E ππεξεθηηκνχλ ηελ ηηκή (ν ζπληειεζηήο βήηα είλαη ρακειφηεξνο απφ ην έλα 

θαη αξλεηηθφο), φληαο ζχκθσλνο κε ηα πξνγελέζηεξα ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη απφ ηελ 

παξνχζα κειέηε. 
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5.4.4 Ειςϊγοντασ την επύδραςη του Λογιςτικού υντηρητιςμού 
 

ε απηφ ην ζεκείν ηεο κειέηεο νη δχν πξνζεγγίζεηο αμηνιφγεζεο εμεηάδνληαη θάησ απφ 

ηελ επίδξαζε ηνπ ζπληεξεηηζκνχ ζηε ινγηζηηθή, φπσο ζπιιακβάλνληαη απφ ηηο αθξαίεο 

ηηκέο ηεο αλαινγίαο P/B. Οη πςειέο ηηκέο P/B δείρλνπλ κηα κεγάιε θιίκαθα 

ζπληεξεηηζκνχ, ελψ νη ρακειφηεξεο ηηκέο δείρλνπλ αληίζηνηρα ρακειά επίπεδα 

ζπληεξεηηζκνχ. Γηα λα εμαζθαιηζηεί κηα αλάιπζε ceteris paribus θαη λα εληζρπζεί ε 

επξσζηία ησλ ζηνηρείσλ, φια ηα πξφηππα πηνζεηνχληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ππνζέζεηο 

θάησ απφ ηηο νπνίεο απέδσζαλ θαιχηεξα απφ ηελ άπνςε ηεο αθξίβεηαο bias θαη ηεο 

επεμεγεκαηηθφηεηαο.  

 

Καη ηα δχν πξφηππα απνδίδνπλ θαιχηεξα απφ ηελ άπνςε ηεο επεμεγεκαηηθφηεηαο απ' 

φ,ηη ζηε ζπγθεληξσκέλε αλάιπζε δεηγκάησλ. Σα ηξέρνληα P/E απέδσζαλ ρεηξφηεξα απφ 

ηα πξνβιεπφκελα ησλ αλαιπηψλ. Ο παξαθάησ πίλαθαο παξέρεη κεξηθέο ελδηαθέξνπζεο 

ηδέεο πέξα απφ ηελ επίδξαζε ηνπ ζπληεξεηηζκνχ ζηελ αμηνιφγεζε δηθαηνζχλεο. Σα 

ηξέρνληα P/E παξήγαγαλ κηα κεγάιε, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαηνκή θαη έλαλ ζρεηηθά 

ρακειφ βήηα ζπληειεζηή. Δίλαη πξνθαλέο φηη απνηπγράλεη λα ζπιιάβεη κηα κεγάιε 

κεξίδα ηεο ζρεηηθήο κε ηελ αμία πιεξνθνξίαο.  

 

Ζ επεμεγεκαηηθφηεηα ησλ πςειψλ θαη ρακειψλ εηαηξηθψλ P/B παξνπζηάδεηαη ζηνπο 

πίλαθεο 5.6a θαη 5.6b αληίζηνηρα. 

 

  Πποζαπμ. R
2
 Γιαηομή ςνηελεζηήρ 

Multiples    

Σπέσονηα EPS / P 44.90% 11.276 0.635 

P-Value  <.0001 <.0001 

Mnfy2 / P 86.50% -1.773 1.191 

P-Value  0.082 <.0001 

 

Πίνακας 5.6a: Δπεμεγεκαηηθφηεηα ησλ εηαηξεηψλ κε πςειφ ιφγν Σηκήο πξνο Λνγηζηηθή Αμία 
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Table 5.6b: Δπεμεγεκαηηθφηεηα ησλ εηαηξεηψλ κε Υακειφ ιφγν Σηκήο/Λνγηζηηθήο Αμίαο 

 

Αθφκε θαη ζην δείγκα ρακεινχ ζπληεξεηηζκνχ φια ηα πξφηππα απνδίδνπλ θαιχηεξα 

απφ φ,ηη ζηε ζπγθεληξσηηθή αλάιπζε δείγκαηνο. Μηα πηζαλή εμήγεζε ζα ήηαλ ε 

απφξξηςε ησλ αθξαίσλ ηηκψλ, ε νπνία ελδερνκέλσο αχμεζε ηελ απφδνζε ησλ 

κνληέισλ. Δληνχηνηο ε επεμεγεκαηηθφηεηα είλαη γεληθά ζεκαληηθά ρακειφηεξε απφ ην 

δείγκα ζπληεξεηηζκνχ. Όια ηα πξφηππα απνδίδνπλ θαιχηεξα γηα ηηο εηαηξίεο κε ηελ 

πςειφ ιφγν P/B απ' φ,ηη γηα ηηο εηαηξίεο κε ρακειφηεξν ιφγν P/B. 

 

Οη παξακεηξηθνί θαη κε παξακεηξηθνί ζηαηηζηηθνί έιεγρνη ησλ ζθαικάησλ 

αμηνιφγεζεο, θαη ησλ πξνζεκαζκέλσλ (signed) θαη ησλ απφιπησλ, γηα ηα δχν δείγκαηα 

πςεινχ θαη ρακεινχ ζπληεξεηηζκνχ παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο 5.7a θαη 5.7b. Σα 

ιάζε αμηνινγήζεσλ ηείλνπλ λα ππνηηκήζνπλ ζπζηεκαηηθά ηελ αμία ηεο κεηνρήο. Δθηφο 

απφ ηα ηξέρνληα P/E κφλν είραλ ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθά ιάζε αμηνιφγεζεο. Σα 

απφιπηα ζθάικαηα αμηνιφγεζεο είλαη ρακειφηεξα φηαλ ζπγθξίλνληαη κε εθείλα πνπ 

παξάγνληαη ζηε ζπγθεληξσηηθή αλάιπζε δείγκαηνο. πλεπψο ηα πξφηππα αμηνιφγεζεο 

θαίλνληαη λα είλαη ιηγφηεξν πξνθαηεηιεκκέλα.  

 

  Μέζορ Γιάμεζορ 

P-Value 

Μέζος 

P-Value 

Γιάμεζος 

Σπέσονηα EPS / P       

Signed Errors 0.054 0.034 0.265 0.042 

Absolute Errors 0.689 0.459 <.0001 <.0001 

Mnfy2 / P         

Signed Errors -0.105 -0.145 <.0001 <.0001 

Absolute Errors 0.284 0.245 <.0001 <.0001 

 

  Πποζαπμ. R
2
 Γιαηομή ςνηελεζηήρ 

Multiples    

Σπέσονηα EPS / P 38.64% 14.485 0.254 

P-Value  <.0001 <.0001 

    

Mnfy2 / P 73.51% 5.493 0.656 

P-Value  <.0001 <.0001 
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Πίνακας 5.7α : Παξαρζέληα θάικαηα Σηκνιφγεζεο Multiples πςεινχ ιφγνπ Σηκήο/ 

Λνγηζηηθήο Αμίαο 

 

Αθ' ελφο, φζνλ αθνξά ζην ρακειφ δείγκα ζπληεξεηηζκνχ, νη πξνζεγγίζεηο αμηνιφγεζεο 

παξάγνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ιάζε αμηνιφγεζεο. πζηεκαηηθά ηείλνπλ λα 

ππεξεθηηκήζνπλ ηελ αμία ηεο κεηνρήο (ηα πξνζεκαζκέλα ιάζε αμηνιφγεζεο είλαη 

ζεηηθά). Όια ηα ιάζε αμηνιφγεζεο είλαη πςειφηεξα απφ ηε ζπγθεληξσηηθή αλάιπζε 

δείγκαηνο θαζψο επίζεο θαη απφ ην δείγκα πςεινχ πνζνζηνχ P/B.  

 

  Μέζορ Γιάμεζορ 

P-Value 

Μέζος 

P-Value 

Γιάμεζος 

Σπέσονηα EPS / P       

Signed Errors 0.353 0.19 <.0001 <.0001 

Absolute Errors 1.014 0.566 <.0001 <.0001 

Mnfy2 / P         

Signed Errors 0.176 0.099 <.0001 <.0001 

Absolute Errors 0.38 0.25 <.0001 <.0001 

 

Πίνακας 5.7b : Παξαρζέληα θάικαηα Σηκνιφγεζεο : Multiples Υακεινχ ιφγνπ Σηκήο/ 

Λνγηζηηθήο Αμίαο 

 

Γηα λα εληζρπζεί ε ηζρχο ηεο ζχγθξηζεο κεηαμχ ησλ κνληέισλ ηηκνιφγεζεο κεηά απφ 

ηελ εηζαγσγή ηεο επίδξαζεο ηνπ ζπληεξεηηζκνχ, νη πεξαηηέξσ παξακεηξηθνί θαη κε 

παξακεηξηθνί έιεγρνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εμεηάζνπλ ηε ζηαηηζηηθή ζεκαζία ησλ 

πξνζεγγίζεσλ αμηνιφγεζεο απφ ηελ άπνςε ηεο αθξίβεηαο θαη ηνπ bias. Σα 

απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 5.8. Όιεο νη δηαθνξέο είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ κε πςειά θαη ρακειά επίπεδα αλαινγίαο P/B. 
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 Μέζορ Γιάμεζορ 

P-Value 

Μέζος 

P-Value 

Γιάμεζορ 

Signed Errors       

EPS Τςειά  

- EPS Υακειά -0.299 -0.256 0.001 <.0001 

Mnfy2 Τςειά  

- Mnfy Υακειά -0.281 -0.268 <.0001 <.0001 

Absolute Errors       

EPS Τςειά  

- EPS Υακειά -0.324 -0,134 <.0001 <.0001 

Mnfy2 Τςειά  

- Mnfy Υακειά -0.096 -0.024 <.0001 0.002 

 

Πίνακας 5.8 : θάικαηα Σηκνιφγεζεο: Multiples κε Τςειά ελαληίσλ Υακειψλ Αλαινγηψλ 

Σηκήο/ Λνγηζηηθή Αμίαο 

 

Σα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζην παξαπάλσ πίλαθα δείρλνπλ φηη, ζηαηηζηηθά, ηα 

πξφηππα αμηνιφγεζεο απνδίδνπλ θαιχηεξα ζηελ εθηίκεζε ησλ εηαηξηψλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειά επίπεδα ζπληεξεηηζκνχ παξά ρακειφηεξα (νη απφιπηεο 

δηαθνξέο ζθάικαηνο αμηνιφγεζεο είλαη αξλεηηθέο). Γηα λα εμεηαζηεί πεξαηηέξσ ε 

επξσζηία ησλ παξαπάλσ απνηειεζκάησλ, εθαξκφζηεθαλ κε παξακεηξηθνί έιεγρνη 

Wilcoxon θαη Κruskal-Wallis, θαη έιεγρνη δχν-δεηγκάησλ (two-sample). Οη κε 

παξακεηξηθνί έιεγρνη δείρλνπλ, ζε αληίζεζε κε ηνπο παξακεηξηθνχο, φηη ηα 

πξνβιεπφκελα P/E παξακέλνπλ ακεηάβιεηα, απφ ηελ άπνςε ηνπ bias, κεηαμχ ησλ 

εηαηξηψλ κε πςειή θαη ρακειή αλαινγία P/B. 

Μηα πηζαλή εμήγεζε ζα κπνξνχζε λα είλαη φηη νη αλαιπηέο κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηηο 

ινγηζηηθέο δηαζηξεβιψζεηο θαη νη πξνβιέςεηο ησλ θεξδψλ έρνπλ κεγαιχηεξε ζρέζε κε 

ηελ αμία απφ ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία [Amir et al. (1999)]. Ο παξαπάλσ πίλαθαο είλαη 

ζχκθσλνο κε ην επηρείξεκα φηη θαη ηα δχν κνληέια, είλαη πεξηζζφηεξν αλαθξηβή θαη 

έρνπλ κεγαιχηεξν bias γηα ηηο εηαηξίεο κε ρακειή αλαινγία P/B (νη κέζεο δηαθνξέο είλαη 

αξλεηηθέο). 
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  Wilcoxon Two Sample Test 

Kruskal - Wallis 

Test 

 Κανονική Καηανομή t - Καηανομή   

  Z - score P-Value P - Value X
2
 P-Value 

Signed Errors           

Σξέρνληα EPS / P -4.099 <.0001 <.0001 16.804 <.0001 

Mnfy2 / P -10.991 <.0001 <.0001 120.806 <.0001 

Absolute Errors           

Σξέρνληα EPS / P -3.414 0.001 0.001 11.654 0.001 

Mnfy2 / P -1.605 0.108 0.108 2.577 0.108 

 

Πίνακας 5.9: χγθξηζε Αθξίβεηαο θαη Bias κεηαμχ Τςειψλ θαη Υακειψλ Σηκήο/ Λνγηζηηθά 

Κέξδε 

 

Γηα λα εμεηάζσ πεξαηηέξσ ηελ επαηζζεζία ησλ πξνζεγγίζεσλ αμηνιφγεζεο ζηηο 

ζπληεξεηηθέο πξαθηηθέο ινγηζηηθήο εηζαγάγσ ηελ επίδξαζε ηνπ ζπληεξεηηζκνχ ππφ 

κνξθή ηερλεηήο (dummy) κεηαβιεηήο, πνπ παίξλεη ηελ αμία κνλάδαο (= 1) γηα ηηο 

εηαηξίεο κε πςειφ επίπεδν ηεο αλαινγίαο P/B. Ο πίλαθαο 5.10 πεξηέρεη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αθφινπζεο ζπγθεληξσηηθήο παιηλδξφκεζεο ηνπ αληηπξνζσπεπηηθνχ 

δείγκαηνο: 

E

ό

E VDUMMYVP   21  

Όπνπ, 

Ρ : ε πξαγκαηηθή ηηκή κεηνρήο ζην ρξφλν t,  

α : ε δηαηνκή,  

β1 : ν ζπληειεζηήο ηεο εγγελνχο αμίαο πνπ παξάγεηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν 

ηηκνιφγεζεο 

β2 : ν ζπληειεζηήο ηεο ηερλεηήο κεηαβιεηήο πνπ πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην E

όV  
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E

όV : ε θαη' εθηίκεζε αμία ησλ εηαηξηψλ κε πςειφ επίπεδν ζπληεξεηηζκνχ.  

Δπηπιένλ ε επεμεγεκαηηθφηεηα έρεη απμεζεί ζε ζχγθξηζε κε ηε ζπγθεθξηκέλνπ-

κνληέινπ επεμεγεκαηηθφηεηα ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ δείγκαηνο, ησλ πξνεγνχκελσλ 

κεξψλ ηεο εξγαζίαο. 

Γηα ηα δχν κνληέια, ν βήηα ζπληειεζηήο ηεο ηερλεηήο κεηαβιεηήο είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφο, ππνλνψληαο φηη ε επίδξαζε ζπληεξεηηζκνχ έρεη επηπηψζεηο ζηελ 

επεμεγεκαηηθφηεηα φισλ ησλ κνληέισλ. Δπηπιένλ νη δηαηνκέο είλαη επίζεο 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζεκαίλνληαο φηη ππάξρεη θαη άιιε πιεξνθνξία ζρεηηθή κε 

ηελ αμία πνπ δε ζπιιακβάλεηαη απφ ηα κνληέια θαη ηελ αλαινγία P/B. 

 

  Πποζαπμ. R
2
 Γιαηομή ςνηελεζηήρ Dummy 

Multiples     

Σπέσονηα EPS / P 47.80% 12.936 0.276 0.341 

P-Value  <.0001 <.0001 <.0001 

Mnfy2 / P 85.70% 1.24 0.762 0.386 

P-Value  0,044 <.0001 <.0001 

 

Πίνακας 5.10 : Δπεμεγεκαηηθφηεηα κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ επηπέδνπ πληεξεηηζκνχ 

 

 

5.5 υμπερϊςματα 
 

πλνςίδνληαο, θαίλεηαη φηη θαη ηα δχν κνληέια αμηνιφγεζεο, απέδσζαλ θαιχηεξα θάησ 

απφ πςειά επίπεδα ινγηζηηθνχ ζπληεξεηηζκνχ απ' φ,ηη ζηα ρακειά επίπεδα. Οη Amir et 

al. (1999) παξέρνπλ κηα πηζαλή εμήγεζε γηα απηήλ ηελ ζπκπεξηθνξά. χκθσλα κε ην 

άξζξν ηνπο νη αλαθνξέο ησλ αλαιπηψλ απμάλνληαη ζε ζρεηηθφηεηα αμίαο κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ, πνπ εμαζζελεί ηε πιεξνθνξηαθή αμία ηεο νηθνλνκηθήο δήισζεο θαη ζην 

GAAP γεληθά. Καηά ζπλέπεηα νη επελδπηέο θαη νη αλαιπηέο κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ 

κέζσ ησλ κεηαβνιψλ ηεο νηθνλνκηθήο έθζεζεο. Ζ ζρεηηθφηεηα αμίαο ησλ εθζέζεσλ 

είλαη κεγαιχηεξε γηα ηηο εηαηξείεο πνπ παξνπζηάδνπλ ρξέε, ηηο εηαηξείεο εληάζεσο 
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άπινπ θεθαιαίνπ, ηηο εηαηξίεο πςειήο ηερλνινγίαο θαη ηηο εηαηξίεο κε πςειά έμνδα 

Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο (R&D) φπνπ ην θαηλφκελν ηνπ ινγηζηηθνχ ζπληεξεηηζκνχ 

είλαη ρακειφ. 

Γηα φιεο ηηο άιιεο εηαηξίεο, ηα πξφηππα θαη νη αλαιπηέο είλαη γεληθά βαζηζκέλνη 

πεξηζζφηεξν ζηηο νηθνλνκηθέο δειψζεηο, πνπ θάλνπλ πην ζπληεξεηηθέο πξνβιέςεηο 

επεηδή ηα GAAP είλαη ππνηηζέκελα φηη ζα παξάγνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα γη απηνχο. 

Ζ εθαξκνγή φισλ ησλ πξνηχπσλ αμηνιφγεζεο ζε απηήλ ηελ εξγαζία, είλαη βαζηζκέλε 

πεξηζζφηεξν ζηηο πξνβιέςεηο ησλ αλαιπηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα απνδίδεη θαιχηεξα γηα 

ηηο εηαηξίεο φπνπ ν ινγηζηηθφο ζπληεξεηηζκφο ήηαλ πςειφο. 

Σέινο, απηφ ην κέξνο ηεο εξγαζίαο παξέρεη θάπνηα ζηνηρεία φηη ηα πξφηππα 

αμηνιφγεζεο είλαη επηξξεπή ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα ζπληεξεηηζκνχ, θαη δε παξακέλνπλ 

αλεπεξέαζηα απφ ηηο δηαθνξεηηθέο ινγηζηηθήο κεζφδνπο θαη ε ζρεηηθφηεηα κε ηελ αμία 

ησλ εθζέζεσλ ησλ αλαιπηψλ είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ 

αμηνιφγεζεο. 
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6. Έρευνα για τον αντύκτυπο του λόγου Μ/Β ςτη τιμό τησ 

επιχεύρηςησ και την επιλογό μεθόδων προςϋγγιςησ Ρ/Ε 
 

Σν πξψην κέξνο ηεο έξεπλαο ζηνρεχεη ζην λα πξνζδηνξίζεη ηηο ηάζεηο θαη ηηο 

ηνπνζεηήζεηο ησλ αλαθνξψλ ησλ brokers φζνλ αθνξά ηνλ αλά θιάδν ιφγν Μ/Β θαη ηη 

αληίθηππν έρεη ζηελ αμία ηεο κεηνρήο (ππνηίκεζε/ ππεξηίκεζε). 

ην δεχηεξν ζηάδην ηεο έξεπλαο θαη κέζσ ηεο πεξηγξαθηθήο αλάιπζεο πξνζπαζψ λα 

πξνζδηνξίζσ θαη λα επαιεζεχζσ ηελ αθξίβεηα ηνπ multiple πξνβιεπφκελσλ θεξδψλ 

απφ ηνπο αλαιπηέο. 

 

6.1 χϋδιο ϋρευνασ και Επιλογό δεύγματοσ 
 

Αξρηθά, επηιέγεηαη έλα δείγκα ηξηάληα εηαηξεηψλ απφ αλαθνξέο brokers, απφ έλα 

ζχλνιν 183 αλαθνξψλ ζρεηηθά κε δεκφζηα εκπνξεχζηκεο βξεηαληθέο εηαηξίεο. Ζ 

εκεξνκελία ησλ αλαθνξψλ είλαη κεηαμχ 2004 θαη 2005 θαη πεξηέρνπλ πξνβιέςεηο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ 2004 σο ην 2006 θαη ηελ εθηίκεζε ηηκψλ ζηφρσλ αθξηβψο έλα έηνο κεηά 

απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο έθζεζεο. Μηα αλαινγία Αμίαο Αγνξάο/ 

Λνγηζηηθήο Αμία (M/B) κε βάζε ηελ επηρείξεζε πηνζεηείηαη σο αληηπξνζσπεπηηθή 

κεηαβιεηή ηεο επίδξαζεο ηνπ ζπληεξεηηζκνχ. Σν δείγκα ηξηάληα εηαηξηψλ απνηειείηαη 

απφ δχν νκάδεο επηρεηξήζεσλ. Οη δεθαπέληε ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειέο αμίεο ηεο 

αλαινγίαο M/B θαη ε δεχηεξε νκάδα δεθαπέληε επηρεηξήζεσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ρακειέο ηηκέο ηεο αλαινγίαο. Ζ αλαινγία M/B γηα θάζε εηαηξία κεηαθνξηψζεθε απφ ηε 

βάζε δεδνκέλσλ DATASTREAM. 

Μηα πεξηγξαθηθή αλάιπζε πηνζεηείηαη γηα λα ζπιιάβεη θαη λα πξνζδηνξίζεη 

νπνηεζδήπνηε ηάζεηο θαη ζέζεηο. Ζ αλάιπζε ππνζηεξίδεηαη πεξαηηέξσ απφ ηε αλάιπζε 

παιηλδξφκεζεο αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο γηα λα εμεηάζεη ηε δχλακε αθξίβεηαο θαη 

επεμεγεκαηηθφηεηαο ησλ πξνβιεπφκελσλ EPS απφ ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ EPS 

κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ κε πςειή θαη ρακειή αλαινγία M/B αληίζηνηρα.  

Γεληθά, νη πεξηζζφηεξνη αλαιπηέο ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα ηερληθέο 

αμηνιφγεζεο γηα λα ππνινγίζνπλ ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ είηε γίλεηαη ε 

ρξήζε ελφο ζπλδπαζκνχ πξνηχπσλ γηα λα ππνζηεξηρζνχλ νη απνθάζεηο 
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αγνξάο/πσιήζεσο είηε πηνζεηνχληαη δηάθνξεο ηερληθέο θαη ππνινγίδνληαη θαηά κέζν 

φξν ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νξζφηεηαο ηεο άπνςήο ηνπο. ε κέζν φξν νη 

αλαιπηέο ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξα απφ ηξία πξφηππα αμηνιφγεζεο.  

 

6.1.2 Περιγραφικό τατιςτικό 
 

Οη πίλαθεο 6.1a θαη 6.1b πεξηέρνπλ ηηο πεξηγξαθηθέο ζηαηηζηηθέο ησλ βαζηθψλ 

ζεκειησδψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εηαηξηψλ ησλ δχν ρσξηζηψλ δεηγκάησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο, ησλ άπισλ αγαζψλ, ησλ 

θεθαιαηνπνηεκέλσλ εμφδσλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (R&D), πσιήζεηο θαη αλαινγία 

M/B, δηαηξεκέλα κε ην ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ γηα λα επηηεπρζεί ε πξνζαξκνγή ησλ 

απνηειεζκάησλ ζηε θιίκαθα κεγέζνπο θάζε επηρείξεζεο. 

 

Πίνακας 6.1a : Πεπιγπαθική ηαηιζηική ηυν επισειπήζευν με ςτηλό δείκηη M/B 

  

Καθαπό 

Κέπδορ/ςν. 

Δνεπγηηικό 

Άςλα 

Πεπιοςζιακά 

ηοισεία/ ςν. 

Δνεπγηηικό 

R&D / ςν. 

Δνεπγηηικό 

Πυλήζειρ/ 

ςν. 

Δνεπγηηικό 

M/B 

αναλογία 

Μέζορ 0.119 0.210 0.014 1.754 11.739 

Γιάμεζορ 0.085 0.102 0 1.080 12.140 

 

Πίνακας 6.1b : Πεπιγπαθική ηαηιζηική ηυν επισειπήζευν με σαμηλό δείκηη M/B 

  

Καθαπό 

Κέπδορ/ςν. 

Δνεπγηηικό 

Άςλα 

Πεπιοςζιακά 

ηοισεία/ ςν. 

Δνεπγηηικό 

R&D / ςν. 

Δνεπγηηικό 

Πυλήζειρ/ 

ςν. 

Δνεπγηηικό 

M/B 

αναλογία 

Μέζορ 0.031 0.130 0.000167 0.532 0.919 

Γιάμεζορ 0.031 0.013 0 0.425 0.910 

 

Όπσο κπνξεί λα ζπκπεξαζεί απφ ην παξαπάλσ πίλαθα, εηαηξίεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

απφ πςειέο ηηκέο ηεο αλαινγίαο M/B, παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε απνδνηηθφηεηα θαη 

επίπεδα πσιήζεσλ θαη πςειφηεξα επίπεδα άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

θεθαιαηνπνηεκέλνπ R&D. Απηέο νη ζεκειηψδεηο δηαθνξέο κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ 
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ελδερνκέλσο χζηεξα απφ ηελ εμέηαζε ηκεκαηνπνηεκέλσλ ηνκέσλ βηνκεραληψλ ησλ δχν 

δεηγκάησλ. Οη βηνκεραλίεο ζηηο νπνίεο νη εηαηξίεο αλήθνπλ παξνπζηάδνληαη ζηηο 

δηάγξακκα 6.2a θαη 6.2b. 

 

Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη νη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή 

αλαινγία M/B αλήθνπλ ζηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαη ην Γεληθφ ηνκέα ησλ 

Ληαλνπσιεηψλ. Άιιεο βηνκεραλίεο πεξηιακβάλνπλ ηηο Πνιιαπιψλ Ωθειεηψλ, ηα 

Φαξκαθεπηηθά είδε, ηηο Τπνζηεξηθηηθέο Τπεξεζίεο, ηνπο Γεληθνχο Ληαλνπσιεηέο θαη 

ηα Σαμίδηα θαη ηνλ Διεχζεξν Υξφλν. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο ηνπο ηνκείο ζεσξνχλ 

ηηο δαπάλεο ηεο δεκηνπξγίαο εκπνξηθνχ ζήκαηνο, δηαρείξηζεο (management) θαη 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (R&D) κεγάινπ ελδηαθέξνληνο θαη έηζη απμάλνπλ ηα επίπεδα 

άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη θεθαιαηνπνηεκέλνπ R&D. 

7%

26%

33%7%

7%

13% 7%

Πίνακας 6.2a Βιομηχανίες με Τψηλό Δείκτη Μ/Β %

Φ. Αζριο, Νερό και Πολλαπών Ωφελειών (Multy Utilities)

Γενικό Λιανεμπόριο

Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ

Προςωπικά Αγακά

Φαρμακευτικά και Βιοτεχνολογία

Τποςτθρικτικζσ Τπθρεςίεσ

Σαξίδια και Ελεφκεροσ Χρόνοσ
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Αθ' ελφο νη πεξηζζφηεξεο ρακειέο εηαηξίεο M/B αλήθνπλ ζηε βηνκεραλία Tαμηδηνχ θαη 

Eιεχζεξνπ Xξφλνπ (εθηφο ειαρίζησλ – πιελ ζεκαληηθψλ – εμαηξέζεσλ), ηηο 

Tειεπηθνηλσλίεο, ηε Bηνκεραληθή εθαξκνζκέλε Mεραληθή, ηα Oηθηαθά Aγαζά θαη ηελ 

Hιεθηξηθή Eλέξγεηα. Με άιια ιφγηα εηαηξείεο εληάζεσο χιεο (tangible) κε 

πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο πεξηζζφηεξσλ εθ ησλ κέζσλ θεξδψλ. Απηφ εμεγεί 

ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν νη εηαηξείεο κε ρακειφ ιφγν M/B παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξν 

θαζαξφ εηζφδεκα, επίπεδν άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη θεθαιαηνπνηεκέλνπ 

R&D. Οη εηαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηνπο αλαιπηέο θαη ε βηνκεραλία πνπ 

αλήθνπλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 6.3: 

 

Πίνακαρ 6.3 Οι εηαιπείερ και η βιομησανία πος ανήκοςν 

Ττηλό M/B Υαμηλό M/B 

Δηαιπεία Βιομησανία Δηαιπεία Βιομησανία 

NATIONAL GRID PLC 

Gas, Water and Multi 

Utilities 

INTERNATIONAL POWER 

PLC Electricity 

CARPETRIGHT PLC General Retailers GEORGE WIMPEY PLC Household goods 

MARKS & SPENCER 

GROUP PLC General Retailers TAYLOR WOODROW PLC Household goods 

NEXT PLC General Retailers WILSON BOWDEN PLC Household goods 

TOPPS TILES PLC General Retailers 

BODYCOTE 

INTERNATIONAL PLC 

Industrial 

Engineering 

AEGIS GROUP PLC Media 

COLT TELECOM GROUP 

PLC Telecommunication 

INFORMA PLC Media O2 PLC Telecommunication 

7%

20%

7%
20%

46%

Πίνακας 6.2b Βιομηχανίες με Τψηλό Δείκτη Μ/Β %

Ηλεκτρικι Ενζργεια

Είδθ Οικιακισ Χριςθσ

Βιομθχανικι Μθχανικι

Σθλεπικοινωνίεσ

Σαξίδια και Ελεφκεροσ Χρόνοσ
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REUTERS GROUP PLC Media VODAFONE GROUP PLC Telecommunication 

TAYLOR NELSON 

SOFRES PLC Media BRITISH AIRWAYS PLC Travel and Leisure 

UNITED BUSINESS 

MEDIA PLC Media CARNIVAL PLC Travel and Leisure 

SSL INTERNATIONAL 

PLC Personal Goods DE VERE GROUP PLC Travel and Leisure 

GLAXOSMITHKLINE 

PLC 

Pharmaceuticals& 

Biotechnology EASYJET PLC Travel and Leisure 

JOHN LAING PLC Support Services 

MILLENNIUM & 

COPTHORNE HOTELS 

PLC Travel and Leisure 

MICHAEL PAGE 

INTERNATIONAL PLC Support Services 

MITCHELLS & BUTLERS 

PLC Travel and Leisure 

WILLIAM HILL PLC Travel and Leisure 

WOLVERHAMPTON & 

DUDLEY BREWERIES, 

PLC (T Travel and Leisure 

 

 

6.2 To P/E multiple και τα EPS 
 

Μηα πνιχ ζεκαληηθή επηινγή πνπ νη αλαιπηέο πξέπεη λα θάλνπλ είλαη ηη είδνπο 

απνδνρέο πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί θαηάιιεια ην 

multiple P/E θαη λα ππνινγηζηεί ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο ζηφρνπ. ε κεγάιν κέξνο 

αλάιπζεο δεηγκάησλ απηήο ηεο κειέηεο, έρνπλ ππάξμεη ζηνηρεία γηα ηελ αλσηεξφηεηα 

θαη ηε ζρεηηθφηεηα αμίαο ησλ πξνβιέςεσλ απνδνρψλ ησλ αλαιπηψλ. ε απηφ ην κέξνο 

ηεο κειέηεο εμεηάδσ ηη είδνπο θέξδε ρξεζηκνπνηνχλ νη αλαιπηέο θαη πψο εθαξκφδνληαη 

ζηελ αμηνιφγεζε. πγθξίλσ επίζεο ηνπο πξνβιεπφκελνπο αξηζκνχο κε απηνχο πνπ 

αλαθέξνληαη απφ ηηο εηαηξίεο ζην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ηνπο.  

Οη αλαιπηέο είλαη ειεχζεξνη λα θαζνξίζνπλ ηηο απνδνρέο θαηά ηξφπν πνπ ζεσξνχλ πην 

ρξήζηκν. Δληνχηνηο φινη νη αλαιπηέο απνθιείνπλ απφ ηνλ νξηζκφ EPS φιεο ηηο έθηαθηεο 

(exceptionals) θαη goodwill
6
 (έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ εθηηκάηαη ζχκθσλα κε 

ην πιενλέθηεκα ή ηε θήκε ηελ νπνία κηα επηρείξεζε έρεη απνθηήζεη) απνζβέζεηο. Καηά 

ζπλέπεηα πεξηιακβάλνπλ φια ηα κφληκα κέξε απνξξίπηνληαο ηα παξνδηθά θαη ην 

ζφξπβν, πνπ παξνπζηάδεη κηα πην αμηφπηζηε θαη βηψζηκε εηθφλα ησλ δπλαηνηήησλ θαη 

                                                           
6
 "Goodwill". (http://www.investopedia.com/terms/g/goodwill.asp.) 

 

Goodwill
http://www.investopedia.com/terms/g/goodwill.asp
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ηεο επεκεξίαο ησλ εηαηξηψλ. Γηαθξίλνπλ ηα EPS ζε βαζηθά, νκαινπνηεκέλα, 

ξπζκηζκέλα, DB EPS, EPS Modelware© (Morgan Stanley) θαη Underlying EPS. Αλ θαη 

θαίλνληαη λα ππάξρνπλ δηάθνξνη EPS νξηζκνί, ππάξρεη κηα θνηλή πξαθηηθή ηνπ 

απνθιεηζκνχ ησλ exceptionals θαη ησλ goodwill ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο πηζαλέο 

κεηνρέο. πλεπψο, αδηάθνξα απφ ηελ νλνκαζία ησλ EPS, ζεσξνχληαη ηα θέξδε κεηά 

απφ θφξνπο, πξηλ απφ ηα exceptionals θαη ην goodwill, πνπ είλαη πιήξσο diluted7 (φια 

ηα options θαη ηα κεηαηξέςηκα ρξεφγξαθα ηεο εηαηξείαο πνπ κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ 

ζε θνηλέο κεηνρέο) [Palepu et al. (2004)]. 

Σα ζπλαηλεηηθά πξνβιεπφκελα EPS ησλ αλαιπηψλ παιηλδξνκνχληαη ελάληηα ζηα 

πξαγκαηνπνηεζέληα γηα λα εμεηαζηεί ην πνζνζηφ ηεο αζηάζεηαο ησλ EPS πνπ εμεγείηαη 

απφ ηα πξνβιεπφκελα EPS. Ζ κεζνδνινγία εθαξκφδεηαη θαη ζηα δχν  δείγκαηα θαη ζην 

ζπγθεληξσηηθφ ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ νπνηεζδήπνηε δηαθνξέο ζηελ πνηφηεηα ησλ 

πξνβιέςεσλ ησλ αλαιπηψλ. Σν κέγεζνο δείγκαηνο είλαη 37 παξαηεξήζεηο γηα θάζε 

δείγκα. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο 6.4a θαη 6.4b αληίζηνηρα
8
. 

 

Πίνακας 6.4a:Παλινδπόμηζη ηυν Πποβλεπόμενυν EPS ενάνηια ζηα Ππαγμαηοποιηθένηα EPS 

ηυν εηαιπειών με ςτηλό και σαμηλό λόγο M/B 

  Πποζαπμ. R
2
 Γιαηομή ςνηελεζηήρ 

EPS με ςτηλό M/B 96.66% -2.153 1.040 

P-Value  0.119 <.0001 

EPS με σαμηλό M/B 93.43% 2.829 1.040 

P-Value  0.119 <.0001 

 

                                                           

7 "Diluted Earnings Per Share (Diluted EPS)" (http://www.investopedia.com/terms/d/dilutedeps.asp.) 

 
8 Σα πξαγκαηνπνηεζέληα EPS κεηαμχ 2004 θαη 2006 ειήθζεζαλ απφ ην PerfectInfo.com.  

 

http://www.investopedia.com/terms/d/dilutedeps.asp
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Ο παξαπάλσ πίλαθαο παξέρεη κεξηθέο ελδηαθέξνπζεο ηδέεο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ 

πξνβιεπφκελσλ EPS ησλ αλαιπηψλ. Οη δηαηνκέο είλαη ζηαηηζηηθά αζήκαληεο θαη νη 

ζπληειεζηέο είλαη αξθεηά θνληά ζην έλα θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. Αθ' ελφο ην 

πξνζαξκ. R
2 

ησλ EPS πνπ αλήθεη ζην πςειφ δείγκα M/B είλαη ειαθξψο κεγαιχηεξν 

απφ ην αληίζηνηρν ηνπ ρακεινχ δείγκαηνο M/B. Απηά ηα απνηειέζκαηα είλαη ζχκθσλα 

κε ηα ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη ζηε κεγάιε αλάιπζε δείγκαηνο πξνεγνχκελε ελφηεηα. 

Δληνχηνηο ην δείγκα απνηειείηαη απφ 37 παξαηεξήζεηο ην θάζε έλα, - δελ είραλ φιεο νη 

αλαθνξέο ηηο πξνβιέςεηο ηξηψλ εηψλ -, θαη ην ζπγθεληξσηηθφ δείγκα απνηειείηαη απφ 74 

παξαηεξήζεηο. Καηά ζπλέπεηα, ιφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο, ηα 

απνηειέζκαηα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ κάιινλ σο έλδεημε παξά απφδεημε, αιιά παξέρνπλ 

κηα θαιή απεηθφληζε γηα ηε γεληθή ηνπνζέηεζε ησλ brokers. Δληνχηνηο κπνξεί λα 

πξνθχςεη απφ ην παξαπάλσ πίλαθα φηη νη πξνβιέςεηο ησλ αλαιπηψλ είλαη αξθεηά 

αθξηβείο δεδνκέλνπ φηη απνιακβάλνπλ κηα επεμεγεκαηηθφηεηα επάλσ απφ 90%. Δίλαη 

ελδηαθέξνλ λα παξαηεξεζεί φηη ηα πξνβιεπφκελα EPS είλαη ιηγφηεξν αθξηβή φζνλ 

αθνξά ηηο εηαηξίεο κε ρακειή αλαινγία M/B. 

Γηα λα εμεηάζσ πεξαηηέξσ ηελ αθξίβεηα ησλ πξνβιέςεσλ ησλ αλαιπηψλ, εζηηάδσ ζηελ 

εθηηκψκελε ηηκή ζηφρνπ ηνπο θαη ππνζέηνληαο ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο αγνξάο, εμεηάδσ 

ηε ζηαηηζηηθή ζεκαζία ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο ηηκήο ζηφρνπ κείνλ ηελ 

πξαγκαηνπνηεκέλε ηηκή ρξενγξάθνπ αθξηβψο έλα έηνο κεηά απφ ηελ έθδνζε ηεο 

έθζεζεο ηνπ αλαιπηή. Σα απνηειέζκαηα καδί κε ηνπο παξακεηξηθνχο θαη κε 

παξακεηξηθνχο ειέγρνπο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 6.5. Αλ θαη ην κέγεζνο ηνπ 

δείγκαηνο είλαη πνιχ κηθξφ ηα απνηειέζκαηα πνπ δίλνληαη απφ ηα αθφινπζα ζηνηρεία 

είλαη πνιχ ελδηαθέξνληα. 

 

 

 

Πίνακας 6.4b:  Παλινδπόμηζη ηυν Πποβλεπόμενυν EPS ενάνηια ζηα Ππαγμαηοποιηθένηα 

EPS ηος ζςγκενηπυηικού δείγμαηορ 

  Πποζαπμ. R
2
 Γιαηομή ςνηελεζηήρ 

EPS ζςγκ. δείγμαηορ 93.38% 2.209 0.861 

P-Value  0.119 <.0001 
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Πίνακας 6.5 : θάλμαηα Σιμολόγηζηρ ηυν αναλςηών για Ττηλού/ Υαμηλού M/B 

  Ττηλήρ αναλογίαρ M/B Υαμηλήρ αναλογίαρ M/B 

  

Signed Valuation 

Errors 

Absolute Valuation 

Errors 

Signed Valuation 

Errors 

Absolute Valuation 

Errors 

Μέζορ  0.036    0.130  -0.141   0.225 

P-Value   0.419  0.003   0.053  0.003 

Γιάμεζορ  0.037  0.100  -0.145  0.199 

P-Value   0.421   <.0001  0.042  0.001 

          

Signed Valuation Error = (Σηκή ζηφρνο – Πξαγκαηνπνηεζείζα Σηκή) x Πξαγκαηνπνηεζείζα Σηκή 

Absolute valuation Error = |( Σηκή ζηφρνο  – Πξαγκαηνπνηεζείζα Σηκή)| x Πξαγκαηνπνηεζείζα Σηκή 

 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο παξέρεη κηα έλδεημε – παξά απφδεημε – ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα 

θαη ηελ πξνθαηάιεςε (bias) ησλ αλαιπηψλ φζνλ αθνξά ηηο ηηκέο ζηφρνπο ππνζέηνληαο 

απνδνηηθφηεηα αγνξάο. Μπνξεί λα δεη θαλείο φηη νη αλαιπηέο είλαη αξθεηά αθξηβείο 

αιιά κάιινλ πξνθαηεηιεκκέλνη φηαλ αμηνινγνχλ ηηο εηαηξίεο κε πςειά επίπεδα 

αλαινγίαο M/B, αιιά είλαη ζεηηθά πξνθαηεηιεκκέλνη παξάγνληαο πςειφηεξεο ηηκέο 

ζηφρνπο απφ ηηο πξαγκαηηθέο. 

Σα ζπκπεξάζκαηα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο Helbok θαη Walker (2003) πνπ παξέρνπλ ηα 

ζηνηρεία φηη νη αλαιπηέο ηείλνπλ λα παξέρνπλ αξρηθέο πξνβιέςεηο απνδνρψλ βαζηζκέλνη 

ζε κφληκα ηκήκαηα απνδνρψλ θαη λα ηηο αλαζεσξνχλ θαηά ηε δηάξθεηα επφκελσλ εηψλ 

ζχκθσλα κε ηηο πξαγκαηνπνηεκέλεο. Απηέο νη αλαζεσξήζεηο απνθξίλνληαη κε 

ζπκκεηξηθά ζηηο θαιέο θαη θαθέο εηδήζεηο, ππνζηεξίδνληαο κηα πξνθαηάιεςε 

αηζηνδνμίαο ε νπνία ζπλδέεηαη κε ην ζπληεξεηηζκφ. 

Ζ θαλνληθή πξαθηηθή πνπ νη αλαιπηέο πηνζεηνχλ ζπλήζσο γηα λα ππνινγίζνπλ ηελ 

αλαινγία P/E θαη λα ππνινγίζνπλ ζπλεπψο ηηο ηηκέο ζηφρνπο, είλαη κε ηελ πξφβιεςε 

ησλ EPS επφκελσλ πεξηφδσλ θαη ηε δηαίξεζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο ηξέρνπζαο 

πεξηφδνπ κε ηηο πξνβιεπφκελεο απνδνρέο. Οη επφκελνη πίλαθεο (6.6a θαη 6.6b) παξέρνπλ 

πξαθηηθή άπνςε απηήο ηεο κεζνδνινγίαο γηα ηηο εηαηξίεο κε πςειή θαη ρακειή 

αλαινγία M/B. 
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Πίνακας 6.6a : P/E ςπολογιζμόρ εηαιπειών με ςτηλή αναλογία M/B 

Όνομα Δηαιπείαρ Σιμή 

EPS 

2004 

EPS 

2005 

EPS 

2006 

P/E 

2004 

P/E 

2005 

P/E 

2006 

AEGIS GROUP PLC 92.75 5.8 6.6 6.3 16.1 14.1 12.7 

CARPETRIGHT PLC 983 64.52 62.83 67.35 12.5 15.7 14.7 

GLAXOSMITHKLINE 

PLC 1182 74.4 81 87.5 15.9 14.6 13.5 

INFORMA PLC 367 21.7 27.3 30.6 16.9 13.5 12 

JOHN LAING PLC 208 4.4 5.7 6.7 47.5 36.2 30.8 

MARKS & SPENCER 

GROUP PLC 341 21.3 28.3 31.1 14 16 12 

MICHAEL PAGE 

INTERNATIONAL 

PLC 167 6.9 10 13.2 24.3 16.6 12.6 

ATIONAL GRID PLC 522 N/A 35.9 37.3 N/A 14 14.5 

NEXT PLC 1639 92 113.3 118.9 17.8 14.5 13.8 

REUTERS GROUP 

PLC 389.25 13.8 22.2 29.6 28.3 17.6 13.2 

SSL 

INTERNATIONAL 

PLC 319 24.4 13.6 15.5 13.1 23.4 20.6 

TAYLOR NELSON 

SOFRES PLC 210 11.7 14.83 16.63 7.23 10.8 12.87 

TOPPS TILES PLC 159 9.6 11 12.2 16.6 14.5 13 

UNITED BUSINESS 

MEDIA PLC 472 29.92 34.02 38.54 15.84 13.93 12.3 

WILLIAM HILL PLC 539 36.3 44.4 52.4 15 12.3 10,4 

Μέζορ 506 29.7 34.1 37.6 18.6 16.5 14.6 

Γιάμεζορ  367 21.5 27.3 30.6 16 14.5 13 
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Πίνακας 6.6b: P/E ςπολογιζμόρ εηαιπειών με σαμηλή αναλογία M/B 

Company Name Price 

EPS 

2004 

EPS 

2005 

EPS 

2006 

P/E 

2004 

P/E 

2005 

P/E 

2006 

BODYCOTE 

INTERNATIONAL 

PLC 145.5 12.2 14 16.2 11.9 10.4 9 

BRITISH AIRWAYS 

PLC 238 16.63 19.91 N/A 14.3 12 N/A 

CARNIVAL PLC 2986 2.24 2.82 3.28 24.4 19.4 16.7 

COLT TELECOM 

GROUP PLC 42 0.2 0.2 N/A 21 21 N/A 

DE VERE GROUP 

PLC 439 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

EASYJET PLC 439 10.6 10.5 N/A 12.8 12.8 N/A 

GEORGE WIMPEY 

PLC 136 78.9 83.6 90.2 4.61 4.35 4.03 

INTERNATIONAL 

POWER PLC 130 8.8 11.3 11.4 16.2 11.5 11.6 

MILLENNIUM & 

COPTHORNE 

HOTELS PLC 363 14 18 26.5 25.9 20.2 13.7 

MITCHELLS & 

BUTLERS PLC 265 21.8 22.6 25.1 12.2 11.7 10.6 

O2 PLC 156 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

TAYLOR WOODROW 

PLC 238 51.8 48.4 43.9 4.6 4.9 5.4 

VODAFONE GROUP 

PLC 141 9 14 10.9 15.6 14.6 12.9 

WILSON BOWDEN 

PLC 1050 196.3 197.7 207.3 190.8 192.2 201.8 

WOLVERHAMPTON 

& DUDLEY 

BREWERIES, PLC (T) 829 71.7 77.5 83.6 11.6 10.7 9.9 

Μέζνο 506.5 38 40 51.8 28.1 26.6 29.6 

Γηάκεζνο 238 14 18 25.8 14.3 12 11.1 
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Γεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα δεη απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο, θαηά κέζνλ φξν, ηα EPS είλαη 

πςειφηεξα γηα ηηο εηαηξίεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ M/B. Αλ θαη ε κέζε ηηκή 

είλαη αξθεηά παξφκνηα φηαλ ζπγθξίλεηαη κε ηε κέζε ηηκή ησλ ρακειψλ εηαηξηψλ M/B. 

Απηφ ην απνηέιεζκα ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ελδερνκέλσο σο έλδεημε ππνηίκεζεο 

ησλ ηίηισλ κε ηα ρακειφηεξα επίπεδα αλαινγίαο M/B. Καηά  κέζν φξν νη πςειέο 

εηαηξίεο M/B εθηηκψληαη κεηαμχ 14.6 θαη 18.6 θνξέο ησλ απνδνρψλ ηνπο. Αθεηέξνπ νη 

εηαηξίεο ρακειφηεξεο αλαινγίαο M/B εθηηκνχληαη κεηαμχ 26.6 θαη 29.6 θνξέο ησλ 

απνδνρψλ ηνπο. 
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