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ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή αζρνιείηαη κε ην ζέκα ηεο ζεκειηψδνπο αλάιπζεο. 

Μέζσ απηήο ν εθάζηνηε επελδπηήο κπνξεί λα βγάιεη ζπκπεξάζκαηα φζνλ αθνξά ηελ 

κεηνρή κηαο εηαηξείαο θαη λα απνθαζίζεη αλ ηειηθά ε κεηνρή απνηειεί θαιή ή θαθή 

επέλδπζε. Απηφ γίλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ πνπ καο πξνζθέξεη ε 

κέζνδνο ηεο ζεκειηψδνπο αλάιπζεο νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εκεξήζηεο ηηκέο ηεο 

εθάζηνηε κεηνρήο θαη ζηνηρεία ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ηζνινγηζκνχο ηεο 

εηαηξείαο ζηελ νπνία αλήθεη ε εθάζηνηε κεηνρή, φπσο γηα παξάδεηγκα νη πσιήζεηο 

θαη ηα θέξδε. 

Θα πξέπεη πάληα λα έρνπκε ππφςε φηη ε ζεκειηψδεο αλάιπζε πξννξίδεηαη γηα 

επελδπηέο κε καθξνρξφλην επελδπηηθφ νξίδνληα, αληίζεηα κε ηελ ηερληθή αλάιπζε ε 

νπνία πξννξίδεηαη γηα βξαρπρξφληνπο επελδπηέο.  

Όπσο αλαθέξακε ε ζεκειηψδεο αλάιπζε ρξεζηκνπνηεί ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο 

γηα  λα θαηαιήμεη ζε ζπκπεξάζκαηα φζνλ αθνξά ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο. Κάπνηα 

ζέκαηα πνπ πξέπεη λα πξνζέμνπκε ζε απηφ ην ζεκείν είλαη φηη δελ είλαη νξζφ λα 

ρξεζηκνπνηεί ν επελδπηήο κφλν έλαλ απφ ηνπο πξνζθεξφκελνπο αξηζκνδείθηεο ζηελ 

αλάιπζε ηνπ. Με πεξηζζφηεξνπο αξηζκνδείθηεο απμάλεηαη ε αθξίβεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ κηαο θαη κπνξνχκε λα έρνπκε κία γεληθφηεξε εηθφλα ηεο κεηνρήο. 

Δπίζεο είλαη ιάζνο λα ζπγθξίλνπκε ηα απνηειέζκαηα κεηνρψλ νη νπνίεο αλήθνπλ ζε 

δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο δξαζηεξηφηεηαο, κηαο θαη έρνπλ δηαθνξεηηθέο δπλάκεηο θαη 

αδπλακίεο, θαζψο θαη δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. Όκσο ε ζεκειηψδεο 

αλάιπζε δελ πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ αλάιπζε ηεο κεηνρήο. Μεγάιν κέξνο 

ηεο απνηεινχλ θαη νη πξνβιέςεηο γηα ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο κηαο θαη επεξεάδνπλ 

άκεζα ηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ θαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή αζρνιείηαη κε ην κέξνο ηεο ζεκειηψδνπο αλάιπζεο πνπ 

αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηηο κεηνρέο ηνπο. Μεηά απφ κηα ζχληνκε αλαθνξά ζην 

Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην θαη ηηο δχν βαζηθέο ζεσξίεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ 

(Θεσξία Σπραίνπ Πεξηπάηνπ θαη Θεσξία Απνηειεζκαηηθψλ Αγνξψλ) γίλεηαη εθηελήο 

αλαθνξά ζηε ζεκειηψδε αλάιπζε, ζπγθξίλεηαη κε ηελ ηερληθή, θαη κειεηψληαη 

θάπνηνη απφ ηνπο αξηζκνδείθηεο πνπ καο πξνζθέξεη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ κεηνρψλ.  
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Σν πξψην θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηελ βηβιηνγξαθία ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε, ε 

νπνία λα ηνλίζσ φηη ζε θακία πεξίπησζε δελ αθνξά απνθιεηζηηθά γλψζηεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ βηβιία θαη άξζξα, ηα νπνία ζηε πιεηνςεθία ηνπο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη απφ ηνλ κέζν επελδπηή πξνζθέξνληαο ηνπ ηφζν 

βαζηθέο φζν θαη πξνρσξεκέλνπ επηπέδνπ γλψζεηο. 

Σν δεχηεξν θεθάιαην αζρνιείηαη κε γεληθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο αγνξέο 

ρξεκαηηζηεξηαθψλ πξντφλησλ θαη ην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. Δπίζεο πεξηέρεη 

ηηο δχν βαζηθφηεξεο ζεσξίεο ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ, απηή ησλ απνηειεζκαηηθψλ 

αγνξψλ θαη ηε ζεσξία ηνπ ηπραίνπ πεξηπάηνπ. 

Σν ηξίην θεθάιαην αζρνιείηαη κε ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο ζεκειηψδνπο αλάιπζεο. 

Αλαθέξνληαη θάπνηνη απφ ηνπο αξηζκνδείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί, ηα πιενλεθηήκαηα 

θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπο θαη επίζεο γίλνληαη ζπγθξίζεηο ηεο ζεκειηψδνπο κε ηελ 

ηερληθή αλάιπζε. 

ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην δίλνληαη πίλαθεο κε ηα εηήζηα πνζνζηά 

κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ, θαζψο θαη ηηο ηηκέο ησλ αξηζκνδεηθηψλ πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζην ηξίην θεθάιαην, γηα κεηνρέο 5 θιάδσλ ηνπ Υ.Α.Α. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1.1 Δηζαγωγή 

 

ην πξψην θεθάιαην ζα αζρνιεζνχκε κε ηηο πεγέο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα ηελ εθπφλεζε απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Σφζν ηα βηβιία, φζν θαη ηα 

άξζξα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, πξνζθέξνπλ γλψζεηο φισλ ησλ επηπέδσλ, απφ ηα πην 

απιά ζέκαηα ζεκειηψδνπο αλάιπζεο, κέρξη ηα πην εμειηγκέλα θαη «πεξίπινθα», θαη 

ζε γεληθέο γξακκέο κπνξεί θάπνηνο λα ζρεκαηίζεη κηα ζρεηηθά νινθιεξσκέλε άπνςε 

γηα απηήλ. 

 

1.2 Αλαζθόπεζε Βηβιηνγξαθίαο 

 

Ο M. Thomsett, ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ “Getting started in Fundamental 

Analysis” (2006), καο δίλεη κία πνιχ βαζηθή αιιά θαη πιήξε αλάιπζε βαζηθψλ 

ζεκειησδψλ ελλνηψλ.  

Ξεθηλάεη ηελ αλάιπζε ηνπ απφ ηελ παξαδνρή φηη, φζν θαη αλ ηα ζεκειηψδε 

ζηνηρεία θαη ε αλάιπζε κηαο επηρείξεζεο θαίλνληαη απιά ζέκαηα, θάηη ηέηνην δελ 

ηζρχεη ζε θακία πεξίπησζε. Παξά ηηο φπνηεο δπζθνιίεο φκσο (φπσο αλαθέξεη θαη ν 

ίδηνο ν ζπγγξαθέαο) ππάξρνπλ θάπνηεο βαζηθέο αξρέο ηηο νπνίεο κπνξεί λα 

αθνινπζήζεη ν επελδπηήο γηα ηελ αμηνιφγεζε κεηνρψλ, ρξεζηκνπνηψληαο σο βαζηθή 

πεγή ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο. 

Σνλίδεη, φκσο, πσο ην λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο απηέο 

θαηαζηάζεηο δχν επηρεηξήζεσλ γηα λα ηηο ζπγθξίλνπκε κεηαμχ ηνπο, δελ ελδείθλπηαη. 

Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ζπάληα δχν επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο 

κεζφδνπο απνηηκήζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπο, νπφηε κπνξεί λα νδεγεζνχκε ζε 

ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα. Γηα παξάδεηγκα αλ κία επηρείξεζε είλαη ζπληεξεηηθή 

φζνλ αθνξά ηε ζχληαμε ησλ θαηαζηάζεσλ ηεο, ελψ κία άιιε είλαη επηζεηηθή, ηφηε 

δελ ππάξρεη θαλ κηα βάζε ζχγθξηζεο ησλ θαηαζηάζεσλ ησλ δχν. Κάπνπ ζε απηφ ην 

ζεκείν ζχκθσλα πάληα κε ηνλ ζπγγξαθέα ππεηζέξρνληαη ζηελ αλάιπζε νη δηάθνξνη 
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δείθηεο ζεκειηψδνπο αλάιπζεο έηζη ψζηε λα εμηζνξξνπεζνχλ ηα πξάγκαηα φζν 

γίλεηαη. 

Σέινο, ζχκθσλα πάιη κε ηνλ ζπγγξαθέα, δελ ρξεηάδνληαη ππεξβνιηθέο γλψζεηο 

ινγηζηηθήο γηα λα πξνρσξήζεη θάπνηνο ζε ζεκειηψδε αλάιπζε, θαζψο απηή ε άπνςε 

έρεη δεκηνπξγεζεί πεξηζζφηεξν απφ ηηο ππεξβνιηθά πεξίπινθεο ινγηζηηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ δεκνζηεχνληαη ζηνλ ηχπν αλά δηαζηήκαηα. Σν κφλν πνπ ρξεηάδεηαη 

λα έρεη ν επελδπηήο είλαη ε δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ λέσλ. 

ην βηβιίν ηνπ “Stocks for the Long Run” ν Jeremy M. Siegel (1994) καο 

πξνζθέξεη, πέξα απφ κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηηο απνδφζεηο ησλ ηειεπηαίσλ 

200 ρξφλσλ ζηηο κεγαιχηεξεο αγνξέο κεηνρψλ, κηα ιεπηνκεξή αλάιπζε βαζηθψλ 

επελδπηηθψλ αξρψλ. Αλαιχεη ηε ζρέζε απφδνζεο θηλδχλνπ θαη θάπνηνπο απφ ηνπο 

βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηεο θεθαιαηαγνξέο (π.ρ. θφξνη). 

εκαληηθφηεξε ησλ παξαπάλσ είλαη ε αλάιπζε ζηα είδε ησλ κεηνρψλ (κεγάινπ- 

κηθξνχ κεγέζνπο/θεθαιαηνπνίεζεο), νη ηξφπνη εθηίκεζεο ηεο αμίαο θαη ησλ 

πξννπηηθψλ ηνπο, ε ζρέζε ηνπο κε ηηο θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ, θαζψο θαη ην 

πψο αληηδξνχλ ζε γεληθέο γξακκέο νη αγνξέο ζηα λέα. Όληαο ππέξκαρνο ησλ 

καθξνρξφλησλ επελδχζεσλ, ν θ. Siegel παξαζέηεη ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά 

επηρεηξήκαηα βαζηζκέλα ζηελ αλάιπζε πνπ θάλεη πάλσ ζηα ηζηνξηθά δεδνκέλα, πνπ 

ζηεξίδνπλ ηελ άπνςε ηνπ απηή. πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε πιεζψξα 

ησλ πξνζθεξφκελσλ ζηνηρείσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απιή θαη θαηαλνεηή αλάιπζε, 

θάλνπλ ην βηβιίν απηφ έλα απφ ηα θαιχηεξα εγρεηξίδηα ρξεκαηηζηεξηαθψλ 

επελδχζεσλ. 

Σν βηβιίν ησλ Teweles θαη Bradley (1992), “The Stock Market” αλ θαη 

γεληθφηεξα δχζθνια πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο θεθαιαηαγνξέο εθηφο ησλ 

Ζ.Π.Α., έρεη ηνπιάρηζηνλ λα επηδείμεη ελδηαθέξνπζεο (αλ θαη ειάρηζηεο) πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ ζεκειηψδε αλάιπζε, αγγίδνληαο ηα ζέκαηα ησλ αξηζκνδεηθηψλ φζνλ αθνξά 

ηηο απνδεθηέο ηηκέο ηνπο θαη πφηε ζεσξείηαη κία κεηνρή ππεξηηκεκέλε θαη πφηε 

ππνηηκεκέλε, θαζψο θαη ησλ “πνιηηηθψλ” ζεκειησδψλ (ηα νπνία δελ αλαθέξνληαη 

ζηελ αλάιπζε παξαθάησ), θαη κηα (γηα αθφκε κηα θνξά) ζχληνκε αλάιπζε ηεο 

ζεσξίαο ησλ απνηειεζκαηηθψλ αγνξψλ θαη ηεο ζεσξίαο ηπραίνπ πεξηπάηνπ. 

Οη Brown θαη Reily (2006 - 2009) ζην βηβιίν “Analysis of Investments and 

Management of Portfolios”, καο πξνζθέξνπλ αλάιπζε ζεκάησλ γεληθνχ επελδπηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο. Απφ ηε ζρέζε θηλδχλνπ – απφδνζεο έσο ηνλ ζρεκαηηζκφ 

δηαθνξνπνηεκέλνπ ραξηνθπιαθίνπ, θαζψο θαη θαιέο αλαθνξέο ζηελ ηερληθή θαη 
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ζεκειηψδε αλάιπζε, κε πεξηιεπηηθή αλαθνξά ζηνπο δείθηεο ζεκειηψδνπο αλάιπζεο 

θαη γεληθφηεξα ζηνπο ηξφπνπο εχξεζεο ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ. 

Οη ζπγγξαθείο αλαθέξνπλ φηη θάζε επελδπηήο ζα πξέπεη λα έρεη θάλεη θάπνηα 

βήκαηα πξνηνχ πξνρσξήζεη ζηελ επέλδπζε ησλ ρξεκάησλ ηνπ. Να έρεη εμεηάζεη ηα 

ζηνηρεία ηεο αγνξάο ζηελ νπνία ζέιεη λα επελδχζεη, λα έρεη απνθαζίζεη πνην πνζνζηφ 

ησλ θεθαιαίσλ ηνπ έρεη ζθνπφ λα επελδχζεη, θαη ηέινο λα έρεη εμεηάζεη θαη λα έρεη 

απνθαζίζεη ζε πνηφλ θιάδν ηεο νηθνλνκίαο ζέιεη λα επελδχζεη. Ζ επηινγή θιάδνπ ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα ππάξρνληα ηζηνξηθά ζηνηρεία θαη πξέπεη λα 

ςάρλεη θιάδνπο νη νπνίνη πξνζθέξνπλ θέξδε αλ ηνπ κέζνπ φξνπ γηα ηνλ επελδπηηθφ 

νξίδνληα ηνπ επελδπηή. Μεηά απφ φια ηα παξαπάλσ κπνξεί θάπνηνο λα πξνρσξήζεη 

ζηελ δηαδηθαζία ηεο ζεκειηψδνπο αλάιπζεο. 

εκαληηθφηεξν βηβιίν φζνλ αθνξά ηελ μέλε βηβιηνγξαθία είλαη ίζσο απηφ ηνπ 

James P. O’Shaughnessy κε ηίηιν “What Works on Wall Street”(2005). Δδψ ν 

ζπγγξαθέαο αθνχ έρεη θάλεη κία ζχληνκε αλαθνξά ζηηο δηαθνξεηηθέο επελδπηηθέο 

ζηξαηεγηθέο θαη κεζφδνπο πξνρσξάεη ζηελ θπξίσο αλάιπζε ηνπ. Υξεζηκνπνηεί 

ηζηνξηθά ζηνηρεία απφ ηα ρξεκαηηζηήξηα ησλ Ζ.Π.Α. θαη πξνρσξάεη ζε ζεκειηψδε 

αλάιπζε γηα λα δεη αλ ππάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο ηηκέο ηνπ εθάζηνηε 

αξηζκνδείθηε θαη ζηηο απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ. ε θάζε θεθάιαην αζρνιείηαη κε 

δηαθνξεηηθφ αξηζκνδείθηε θαη αθνχ δψζεη ηηο βαζηθέο ζεσξεηηθέο ηνπ αξρέο, 

πξνρσξάεη ζηελ αλάιπζε θαη ηαπηφρξνλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα δίλεη φρη κφλν ην αλ 

επεξεάδνληαη νη απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ, αιιά θαη ην πψο, θαη ζε πνηεο πεξηπηψζεηο 

κπνξεί λα κελ ηζρχεη ε ζεσξία γηα ηα κεγέζε απηά. 

Ο ζπγγξαθέαο μεθηλάεη ην βηβιίν κε ηελ άπνςε ηνπ Patrick Henry : « Ο κφλνο 

ηξφπνο λα πξνβιέςεηο ην κέιινλ είλαη κέζσ ηνπ παξειζφληνο».  Θεσξεί πσο, γηα λα 

έρεη θέξδε έλαο επελδπηήο ζα πξέπεη λα έρεη πξφζβαζε ζε ακεξφιεπηα θαη 

καθξνρξφληα ζηνηρεία απνδφζεσλ (άζρεηα κε ην αλ ν επελδπηήο είλαη επηζεηηθφο ή 

φρη). Δπίζεο καο ιέεη πσο, αλ γλσξίδνπκε ην πψο απέδσζε κία επελδπηηθή ζηξαηεγηθή 

ζην παξειζφλ ηφηε κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε ηη θίλδπλν εκπεξηείρε απηή θαη 

πνιιέο άιιεο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ ηειηθά ζηελ ιήςε απνθάζεσλ κε 

βάζε ηα γεγνλφηα θαη φρη επηπφιαηεο απνθάζεηο ιφγν ηνπ ελζνπζηαζκνχ. 

ην βηβιίν απηφ, ν O’Shaughnessy, κέζσ ηεο έξεπλαο απνδεηθλχεη φηη νη 

επελδπηηθέο ζηξαηεγηθέο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη κέηξηαο απνδνηηθφηεηαο θαη 

ζπλήζσο απνηπγράλνπλ λα νδεγήζνπλ ζε ζπζηεκαηηθά ππεξθέξδε. Μέζσ ηεο ίδηαο 

έξεπλαο θαη παξάζεζεο ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ θαηαθέξλεη αθφκα λα θαηαξξίςεη ηε 
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ζεσξία ηνπ ηπραίνπ πεξηπάηνπ ησλ ηηκψλ, κηαο θαη ε αγνξά δείρλεη ζε έλα κεγάιν 

βαζκφ λα αληακείβεη ζπγθεθξηκέλεο επελδπηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη λα ηηκσξεί άιιεο. 

Μεξηθά ζεκαληηθά ζεκεία ηνπ βηβιίνπ είλαη ηα εμήο :  

 Τςειά P/E είλαη απνδνηηθφηεξα γηα κεγαιχηεξεο κεηνρέο 

 Ο δείθηεο P/S είλαη ν θαιχηεξνο πνπ έρεη λα πξνζθέξεη ε ζεκειηψδεο αλάιπζε 

(θαηη πνπ ζα αλαιπζεί πεξηζζφηεξν ζην ηξίην θεθάιαην πνπ αλαιχεηαη ν δείθηεο) 

 Θεσξεί φηη ηα έζνδα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο είλαη νπζηαζηηθά άρξεζηα ζην 

πξνζδηνξηζκφ κίαο θαιήο επέλδπζεο. 

 Ζ ρξήζε πνιιψλ δεηθηψλ ζεκειηψδνπο αλάιπζεο βειηηψλεη ηηο πηζαλφηεηεο 

επηηπρίαο. 

 Ζ αγνξά πνιπζπδεηεκέλσλ κεηνρψλ νη νπνίεο έρνπλ ηαπηφρξνλα θαη πςειφ P/E, 

είλαη απφ ηα κεγαιχηεξα ιάζε πνπ κπνξεί λα θάλεη έλαο επελδπηήο. 

 

ην βηβιίν : «Investment Ηntelligence from Inside Trading” (MIT PRESS, 1998) ν 

ζπγγξαθέαο Nejat Seyhun εμεηάδεη θπξίσο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ ηνπ 

insider trading (ν επελδπηήο ζα έπξεπε λα αθνινπζεί ην παξάδεηγκα ζεζκηθψλ 

επελδπηψλ ή φρη ; ). Παξά ην φηη ζα ζέκα δελ ζα καο απαζρνιήζεη ζηε παξνχζα 

δηπισκαηηθή, ηα θεθάιαηα ηνπ βηβιίνπ ηα νπνία απαζρνινχληαη κε ηε ζεκειηψδε 

αλάιπζε πξνζθέξνπλ κεξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην αληηθείκελν, θαζψο θαη ην πψο 

ζπζρεηίδνληαη νη ηηκέο ησλ αξηζκνδεηθηψλ πνπ απαζρνινχλ ηνλ ζπγγξαθέα ηηο 

απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ. Φπζηθά πξέπεη λα αλαθεξζεί θαη πάιη, φηη ην βηβιίν δελ 

αλαθέξεηαη άκεζα ζηε ζεκειηψδε αλάιπζε, θαη φηη πιεξνθνξίεο καο πξνζθέξεη γηα 

απηήλ είλαη θαζαξά ζηα πιαίζηα ηεο ζχγθξηζεο ηεο κε ηελ κέζνδν ηνπ Insider trading. 

ην βηβιίν ηνπ Αζαλάζηνπ Ννχια (2006) κε ηίηιν “Αγνξέο Υξήκαηνο θαη 

Κεθαιαίνπ”, ν ζπγγξαθέαο καο δίλεη κηα πιεζψξα πιεξνθνξηψλ γηα ηελ απνηίκεζε 

θαη επηινγή κεηνρψλ γηα δεκηνπξγία ραξηνθπιαθίνπ, αλάκεζα ζηα ππφινηπα ζέκαηα 

πνπ αγγίδεη θαη ηα νπνία δε καο απαζρνινχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. 

Σν βηβιίν “Βαζηθέο Γλψζεηο Δπελδπηηθήο Σξαπεδηθήο” ηνπ Κψζηα Γαιηάηζνπ 

(2009) απνηειεί έλα εγρεηξίδην ην νπνίν πξνζθέξεη φηη ρξεηάδεηαη θάπνηνο γηα λα 

αξρίζεη λα θαηαλνεί ηελ αγνξά κεηνρψλ θαη θπξίσο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλνληαη 

νη ζπλαιιαγέο ζην ρξεκαηηζηήξην Αζελψλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ΟΑΖ. Αθφκα 

δίλεη κηα βαζηθή πεξηγξαθή ηεο δνκήο θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ ζηελ 

Διιάδα. Γεληθά κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα λα αξρίζεη 
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θάπνηνο λα θαηαλνεί φιεο απηέο ηηο δνκέο ζε πνιχ βαζηθφ επίπεδν θαη ηίπνηα 

παξαπάλσ. 

ην άξζξν «Price to Book Ratio as a Valuation Model: An Empirical 

Investigation» ησλ Agrawal, Monem θαη Ariff  (1996 ), νη ζπγγξαθείο εμεηάδνπλ ηε 

ζεσξεηηθή θαη εκπεηξηθή ηζρχ ηνπ δείθηε P/BV. ηελ έξεπλα ηνπο πνπ σο ζθνπφ έρεη 

ηελ εχξεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν ηνλ δείθηε, 

ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε ην κνληέιν ηνπ Gordon ηεο δηαξθνχο αλάπηπμεο. Δπίζεο ηα 

ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αθνξνχλ ηελ αγνξά ηεο ηγθαπνχξεο, νπφηε πέξα 

απφ ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηνπ άξζξνπ, ειάρηζηα απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ είλαη 

άκεζα εθαξκφζηκα ζηελ Διιεληθή αγνξά. 

ην άξζξν «Fundamental Analysis Strategy and the Prediction of Stock Returns» 

ησλ Elleuch θαη Trabelsi ( International Research Journal of Finance and Economics, 

Issue 30, 2009 ) απνδεηθλχνπλ κέζσ ηεο κειέηεο πνπ έρνπλ θάλεη ζεκειηψδεηο δείθηεο 

θαη «ζήκαηα», ηα νπνία βαζίδνληαη ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο, κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πξφβιεςε απνδφζεσλ κεηνρψλ.  

Ζ εξγαζία «The Effects of Dividend Yield and Dividend Policy on Common 

Stock Prices and Returns» ησλ Fischer Black θαη Myron Scholes (Journal of Financial 

Economics 1974), ππνδεηθλχεη φηη δελ είλαη εθηθηφ λα απνδείμνπκε (νχηε θαλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαιχηεξεο εκπεηξηθέο κεζφδνπο) φηη νη αλακελφκελεο απνδφζεηο 

κεηνρψλ πςειήο κεξηζκαηηθήο απφδνζεο, δηαθέξνπλ απφ απηέο κεηνρψλ ρακειήο 

κεξηζκαηηθήο απφδνζεο (είηε πξν, είηε κεηά θφξσλ). Απηφ ζαλ απνηέιεζκα έρεη 

(πάληα ζπκθσλά κε ην άξζξν) λα κε κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε αλ κηα αιιαγή ζηε 

κεξηζκαηηθή πνιηηηθή ζα έρεη απνηέιεζκα ζηε ηηκή ηεο κεηνρήο ή φρη. 

ην άξζξν «The Gordon-Shapiro Dividend Growth Formula and Inflation» ηνπ 

Martin Lally (Accounting and Finance, 1988), ν ζπγγξαθέαο αλαιχεη ηηο βαζηθέο 

αξρέο ηνπ κνληέινπ Gordon –Shapiro, θαη πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη ην θπξηφηεξν 

πξφβιεκα ηνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ιεηηνπξγεί κφλν αλ ν πιεζσξηζκφο είλαη 

ζηαζεξφο. Φπζηθά θάηη ηέηνην δελ ηζρχεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη έηζη ν M. Lally 

αλαπηχζζεη έλα δηθφ ηνπ παξεκθεξέο κνληέιν ρξεζηκνπνηψληαο απηφ σο βάζε, ην 

νπνίν ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηνλ απμαλφκελν πιεζσξηζκφ. 

Απνδεηθλχεηαη επίζεο κέζα ζηε κειέηε φηη έλα ζπλεζηζκέλν ιάζνο ησλ 

επελδπηψλ είλαη φηη ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζπλεζηζκέλε θφξκνπια επξείαο απνδνρήο        

( Gordon – Shapiro), ζε νλνκαζηηθέο ηηκέο θαη ππνινγίδνληαο κεξηθά αιιά φρη φια ηα 



 10 

ζηνηρεία ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κεηαβνιέο ηνπ πιεζσξηζκνχ. Κνηλψο ρξεζηκνπνηνχλ 

ιάζνο ηχπν, ζε ιάζνο ζπλζήθεο θαη κε αλφκνηα ζηνηρεία. 

ην άξζξν «Does the PEG ratio rank stocks according to the market’s expected 

rate of return on equity capital?» ν ζπγγξαθέαο Easton Peter (January 2002) 

πεξηγξάθεη κέζα ζηελ αλάιπζε ηνπ ηνλ δείθηε P.E.G, ηηο δπλάκεηο θαη ηηο αδπλακίεο 

ηνπ. 

Σέινο ζην άξζξν : «A Note on Dividend Irrelevance and the Gordon Valuation 

Model» ηνπ Michael Brennani (Journal of Finance) αλαθέξνληαη επηγξακκαηηθά νη 

αληηθξνπφκελεο απφςεηο ησλ Myron Gordon θαη Modigliani – Miller (Μ-Μ) φζνλ 

αθνξά ηελ κεξηζκαηηθή πνιηηηθή κίαο επηρείξεζεο. Ο κελ Gordon, ππνζηεξίδεη φηη ε 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί κηα επηρείξεζε, επεξεάδεη ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο 

ηεο αθφκα θαη ζε κία ηέιεηα αγνξά θεθαιαίνπ.  

Οη M – M απφ ηελ άιιε ππνζηεξίδνπλ φηη νπδεκία επηξξνή έρνπλ ηα κεξίζκαηα 

ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο. θνπφο ηνπ άξζξνπ – κειέηεο απηήο είλαη ε επηζήκαλζε ησλ 

θπξηφηεξσλ ζεκείσλ ηεο αληίζεζεο απηήο θαη φρη ην λα νδεγήζεη ζε αζθαιή 

απνηειέζκαηα (είηε ζεσξεηηθά είηε πξαθηηθά) γηα ην πνηα ζεσξία έρεη κεγαιχηεξε 

ηζρχ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΥΡΗΜΑΣΑΓΟΡΧΝ ΚΑΙ ΘΔΧΡΙΔ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ 

 

Δηζαγωγή Κεθαιαίνπ 

Σν θεθάιαην απηφ αζρνιείηαη κε νξηζκέλεο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ηηο 

ρξεκαηαγνξέο. Γίλνληαη νξηζκνί γηα ηελ αγνξά αμηψλ, γίλεηαη πεξηνξηζκέλε αλαθνξά 

ζην ζθνπφ θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ θαη ηέινο 

παξαζέηνληαη νη δχν βαζηθφηεξεο ζεσξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, 

απηή ηνπ ηπραίνπ πεξηπάηνπ, θαη ηε ζεσξία απνηειεζκαηηθψλ αγνξψλ. 

 

2.1  Αγνξέο κεηνρώλ 

 

Οη θεθαιαηαγνξέο είλαη νη αγνξέο ζηηο νπνίεο γίλνληαη αληηθείκελν 

δηαπξαγκάηεπζεο ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα καθξνπξφζεζκεο δηάξθεηαο. Απηέο νη 

αγνξέο φκσο δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν δηελέξγεηαο ζπλαιιαγψλ, 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο, θηι. 

 

2.2  Οξηζκόο ηεο Αγνξάο 

 

ηε γεληθή ηεο έλλνηα είλαη ν  κεραληζκφο αληαιιαγήο πξαγκαηηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (εκπνξεχκαηα, αθίλεηα θηι ) θαη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

κέζσλ. Οη αγνξέο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Κάπνηεο απφ απηέο 

ηηο δηαθξίζεηο είλαη :  

 

 Γηαπξαγκάηεπζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηφπν, ή απνθεληξσκέλα. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε ε εθηέιεζε εληνιψλ γίλεηαη είηε κε ηελ άκεζε δηαπξαγκάηεπζε 

ηνπο, είηε κέζσ ησλ εληνινδφρσλ ηνπο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο εθθψλεζεο-
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αληηθψλεζεο. ηε δεχηεξε νη εληνιέο δηαβηβάδνληαη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν, 

απφ νπνηνδήπνηε κέξνο κέζσ ηνπ εθάζηνηε ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ 

ζπλαιιαγψλ. 

 Ύπαξμε ή κε ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ. ηε πξψηε πεξίπησζε έρνπκε 

νξγαλσκέλεο αγνξέο, ζηε δεχηεξε κε νξγαλσκέλεο ή άηππεο αγνξέο. 

 Ύπαξμε ή φρη επνπηείαο ζηε ιεηηνπξγία ηνπο (επνπηεπφκελεο θαη κε 

επνπηεπφκελεο αγνξέο) 

 Ο ηχπνο ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ (ρνλδξηθέο θαη ιηαληθέο αγνξέο, 

δηαηξαπεδηθέο θαη κεηαμχ ηξαπεδψλ – πειαηψλ ). 

 Ο ηχπνο ησλ δηαπξαγκαηεπφκελσλ πξντφλησλ (εκπνξεπκάησλ, 

ζπλαιιάγκαηνο, πξντφλησλ αγνξάο ρξήκαηνο, αγνξάο θεθαιαίνπ θηι ). 

 Ο αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε θάζε ζπλαιιαγή (πνιπκεξείο θαη δηκεξείο 

κεραληζκνί δηαπξαγκάηεπζεο). 

 

Δπίζεο ππάξρεη αθφκα κηα δηάθξηζε, πνπ αλ θαη ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί 

ζηελ αγνξά πξαγκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, έρεη κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ 

αγνξά ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ. Δίλαη ε δηάθξηζε αλάκεζα ζε πξσηνγελείο θαη 

δεπηεξνγελείο αγνξέο. ηελ πξσηνγελή αγνξά δηαπξαγκαηεχνληαη πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ δεκηνπξγνχληαη γηα πξψηε θνξά, ελψ ζηελ δεπηεξνγελή, ήδε ππάξρνληα 

ζηνηρεία. Γηα παξάδεηγκα ζηελ πξσηνγελή αγνξά πσινχληαη νη λέεο εθδφζεηο 

κεηνρψλ ελψ ζηε δεπηεξνγελή απηέο πνπ ππάξρνπλ ήδε. 

 

2.3  Διιεληθό Υξεκαηηζηήξην 

 

Ζ νξγαλσκέλε αγνξά ζηελ νπνία απεπζχλνληαη νη επελδπηέο γηα ηελ αγνξά 

κεηνρψλ είλαη ην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ Α.Δ. θνπφο ηνπ είλαη ε νξγάλσζε θαη 

ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο αγξψλ αμηψλ, παξαγψγσλ θαη άιισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

κέζσλ.  

Γεληθά ηα ρξεκαηηζηήξηα πξνζθέξνπλ κηα πιεζψξα ιεηηνπξγηψλ, πνπ είλαη 

πνιχηηκεο γηα ηδηψηεο, επηρεηξήζεηο θαη ηελ νηθνλνκία ζε κεγάιν βαζκφ. Κάπνηεο απφ 

απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ είλαη :   
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 Γίλεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο ε δπλαηφηεηα άληιεζεο θεθαιαίσλ. 

 Γίλεηαη ζηνπο απνηακηεπηέο ε δπλαηφηεηα λα επελδχζνπλ ζε ηίηινπο 

δηαθφξσλ εηδψλ. 

 Οη ηηκέο επηηπγράλνληαη κε βάζε ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε. 

 Γηεπθνιχλνληαη νη ζπλαιιαγέο 

Όζνλ αθνξά ησλ ξφιν ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ ζε κία νηθνλνκία, είλαη 

ζεκαληηθφηαηνο   δηφηη δίλνπλ ζηηο πιενλαζκαηηθέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο κία 

ελαιιαθηηθή κνξθή επέλδπζεο θαη ζηηο ειιεηκκαηηθέο κηα ελαιιαθηηθή κνξθή 

ρξεκαηνδφηεζεο. 

Οη επελδπηέο έρνπλ κέζσ ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ ηελ επθαηξία λα επελδχζνπλ ζε 

δηάθνξα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα κε πςειφηεξεο απνδφζεηο απφ απηέο ησλ 

ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ, αιιά θαη πςειφηεξν ξίζθν. Φπζηθά, φπσο ζα δνχκε 

παξαθάησ, κε ζσζηφ ζρεδηαζκφ, ζηξαηεγηθή θαη ζηφρνπο έλαο επελδπηήο κπνξεί λα 

επηηχρεη αξθεηά θαιέο απνδφζεηο ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. 

Σέινο, γηα ηηο επηρεηξήζεηο, είλαη κηα πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επελδπηηθψλ ηνπο 

πξνγξακκάησλ. Φπζηθά γηα λα κπνξέζεη κηα επηρείξεζε λα αληιήζεη θεθάιαηα απφ 

ηελ ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, πξέπεη πξψηα λα πιεξνί θάπνηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, 

ηα νπνία δελ ζα αλαθέξνπκε εδψ. 

2.4  Θεωξίεο γηα ηελ αγνξά κεηνρώλ 

 

ην παξαθάησ θνκκάηη ζα αλαθέξνπκε επηγξακκαηηθά θάπνηεο απφ ηηο πνιιέο 

απφςεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ, νη νπνίεο δε ζπκθσλνχλ κε ηελ ζεκειηψδε 

αλάιπζε. Απηέο νη απφςεηο είλαη θαζαξά ζεσξεηηθέο θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ 

ππνζηεξίδνληαη απφ ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα ηεο αγνξάο, ηα νπνία εχθνιά κπνξεί λα 

αληιήζεη ν εθάζηνηε επελδπηήο. 

 

2.4.1  Θεωξία ηπραίνπ πεξηπάηνπ ( Random walk theory ) 

 

Απνηειεί γεγνλφο ην φηη ε αγνξά είλαη απξφβιεπηε θαη δχζθνια κπνξεί θάπνηνο 

λα θαηαιάβεη πξνο πνηα θαηεχζπλζε ζα κεηαβιεζνχλ νη ηηκέο κφλν κε ηε ρξήζε 

ιίγσλ δεηθηψλ. Ζ αλάιπζε, ηφζν ε ζεκειηψδεο φζν θαη ε ηερληθή πξνζπαζνχλ λα 

θέξνπλ ιίγε ηάμε ζην ράνο θαη λα βειηηψζνπλ ηηο πξαγκαηνπνηνχκελεο πξνβιέςεηο. 
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Απηφ γίλεηαη κέζσ θαιχηεξσλ, πην αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ. Φπζηθά πάληα ππάξρεη 

θαη ε αληίζεηε άπνςε. Κνηλψο θάπνηνη επελδπηέο ζεσξνχλ φηη πνιχ απιά νη 

κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ είλαη ηπραίεο. 

 

Ζ ζεσξία ηνπ ηπραίνπ πεξηπάηνπ δειψλεη πσο φιεο νη κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ 

βξαρπρξφληα είλαη ηπραίεο. Δίλαη κηα ζεσξία ηνπ ράνπο θαηά κία έλλνηα, ε νπνία 

βαζίδεηαη ζην φηη ε πξνζθνξά θαη ε δήηεζε είλαη δπλάκεηο κεηαβαιιφκελεο θαη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο αληηθξνπφκελεο ζε βαζκφ πνπ θακία κεηαβνιή ηηκψλ δελ κπνξεί 

λα είλαη απφξξνηα θάπνηνπ πξνβιέςηκνπ γεγνλφηνο. 

Οη πεξηζζφηεξνη αλαιπηέο δηαθσλνχλ πξνθαλψο κε απηή ηε ζεσξία. Καη δελ είλαη 

δχζθνιν λα θαηαιάβνπκε ην γηαηί. Οη άλζξσπνη απηνί πιεξψλνληαη γηα λα δίλνπλ 

επελδπηηθέο ζπκβνπιέο. Δλλνείηαη πσο πνηέ δε ζα απνδερηνχλ ηελ πηζαλφηεηα έζησ ε 

αλάιπζε ηνπο λα κελ ηζρχεη ιφγν ηεο ηπραίαο κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ. Δίλαη ζαλ λα 

ράλνπλ ην ιφγν χπαξμεο ηνπο. 

Άιισζηε είλαη ζηε θχζε ησλ επελδπηψλ λα επηζπκνχλ πξνβιεςηκφηεηα ζηηο 

κεηαβνιέο, γηαηί έηζη κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ θέξδε. Δίλαη ζπρλφ θαηλφκελν κία 

επελδπηηθή εηαηξία ε νπνία δελ έρεη ηδηαίηεξε επηηπρία ζηε δηαρείξηζε ησλ 

ραξηνθπιαθίσλ ησλ πειαηψλ ηεο λα ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί παξά ηηο απνηπρίεο ηεο. 

Απηφ ζπκβαίλεη γηα ην ιφγν φηη, νη πειάηεο πνπ ηελ εκπηζηεχνληαη, ζεσξνχλ φηη έρεη 

θαιχηεξε πιεξνθφξεζε απφ απηνχο γηα ηηο θηλήζεηο κεηνρψλ θαη αξγά ή γξήγνξα ζα 

βγνπλ θεξδηζκέλνη. 

Φπζηθά ζαλ ζεσξία δελ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ηζρχεη. Άκα θάπνηνο θνηηάμεη ηα 

ηζηνξηθά δεδνκέλα γηα ηε δηαθχκαλζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο θάπνηαο επηρείξεζεο, ζα 

δεη φηη, νξγαλσκέλεο επηρεηξήζεηο, κε ηζρπξά ζεκειηψδε κεγέζε θαη θαιή δηνίθεζε 

αλέβαζαλ καθξνρξφληα ηελ αμία ηεο κεηνρήο ηνπο. 

 

2.4.2  Θεωξία απνηειεζκαηηθώλ αγνξώλ 

χκθσλα κε ηελ ζεσξία κία αγνξά ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθή φηαλ νη ηηκέο ησλ 

ρξενγξάθσλ πξνζαξκφδνληαη γξήγνξα ζε λέεο πιεξνθνξίεο θαη νη ηξέρνπζεο ηηκέο 

ησλ κεηνρψλ αληαλαθινχλ φιεο ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 

Οη απαηηνχκελεο ζπλζήθεο θαη ππνζέζεηο γηα λα ζεσξεζεί κία αγνξά 

απνηειεζκαηηθή είλαη λα ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο επελδπηψλ νη νπνίνη λα 

πξνζπαζνχλ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηα θέξδε ηνπο θαη νη νπνίνη αλαιχνπλ θαη 
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αμηνινγνχλ ηηο κεηνρέο, δξψληαο αλεμάξηεηα ν έλαο απφ ηνλ άιιν, νη λέεο 

πιεξνθνξίεο λα θηάλνπλ ζηελ αγνξά κε εληειψο ηπραίν ηξφπν θαη λα είλαη 

αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο. Σέινο νη επελδπηέο πξέπεη λα πξνζαξκφδνπλ ηηο ηηκέο ησλ 

κεηνρψλ γξήγνξα ζηηο λέεο πιεξνθνξίεο. πλέπεηα ησλ παξαπάλσ ζπλζεθψλ είλαη 

φηη νη κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο είλαη αλεμάξηεηεο θαζψο θαη ηπραίεο. 

Οη απνηειεζκαηηθέο αγνξέο εκθαλίδνληαη ζε ηξείο κνξθέο νη νπνίεο είλαη :  

 

 Αδχλαηε κνξθή : εδψ νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζε φιεο 

ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ παξειζφληνο θαη, ζπλεπψο, είλαη αδχλαην λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ππεξθέξδε αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά 

πιεξνθνξίεο ηνπ παξειζφληνο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ έρεη 

θακία ηζρχ ε ηερληθή αλάιπζε. 

 

 Γεχηεξε κνξθή είλαη ε κέζεο ηζρχνο. Δδψ νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ 

πξνζαξκφδνληαη γξήγνξα ζε φιεο ηηο λέεο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο έξρνληαη 

ζηηο αγνξέο θαη επίζεο είλαη ήδε πξνζαξκνζκέλεο ζηηο πιεξνθνξίεο ηνπ 

παξειζφληνο. Απηφ ζεκαίλεη πσο είλαη αδχλαην λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

ππεξθέξδε κεηά ηνλ εξρνκφ ησλ πιεξνθνξηψλ. 

 

 Σξίηε θαη ηειεπηαία κνξθή είλαη απηή ηεο ηζρπξήο ηζρχνο ζηελ νπνία 

ζεσξείηαη πσο νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ αληηθαηνπηξίδνπλ φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο, λέεο θαη παιαηφηεξεο, είηε απηέο είλαη δηαζέζηκεο ζην θνηλφ 

είηε φρη. Πξνθαλψο νχηε ζε απηή ηε πεξίπησζε είλαη δπλαηφλ λα 

απνθνκίζνπλ νη επελδπηέο ππεξθέξδε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΘΔΜΔΛΙΧΓΗ ΑΝΑΛΤΗ 

 

Δηζαγωγή Κεθαιαίνπ 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα αζρνιεζνχκε κε απηή θαζαπηή ηελ ζεκειηψδε αλάιπζε. 

Οη ζηφρνη ηεο, ηα ζηάδηα ηεο, θαζψο θαη ε ζχγθξηζε κε ηελ ηερληθή αλάιπζε (πνπ 

επίζεο απνηειεί κέζνδν αλάιπζεο κεηνρψλ) είλαη θάπνηα αληηθείκελα κε ηα νπνία 

αζρνιείηαη ην θεθάιαην απηφ. Σέινο, αλαιχνληαη έμη απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο δείθηεο 

ζεκειηψδνπο αλάιπζεο, νη νπνίνη θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ αλάιπζε ησλ 

κεηνρψλ ζε επφκελν θεθάιαην. 

 

3.1 Ση Δίλαη ε Θεκειηώδεο Αλάιπζε θαη πνπ Απνζθνπεί 

 

Αλ αλαθεξφκαζηε ζε κεηνρέο, ηφηε ε ζεκειηψδεο αλάιπζε είλαη κία ηερληθή ε 

νπνία πξνζπαζεί λα πξνζδηνξίδεη ηελ αμία κηαο κεηνρήο, κε ην λα επηθεληξψλεηαη ζε 

δηάθνξνπο παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο ζηελ 

νπνία αλήθεη ε κεηνρή, θαζψο θαη ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο ηεο. 

ε κεγαιχηεξε θιίκαθα, κπνξνχκε λα πνχκε πσο είλαη εθηθηφ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπκε ζεκειηψδε αλάιπζε ζηελ νηθνλνκία ζπλνιηθά. Ο φξνο δειαδή 

δελ αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζηηο κεηνρέο. Γηα ηηο αλάγθεο απηήο ηεο κειέηεο, φπνηε 

ππάξρεη αλαθνξά ζηε ζεκειηψδε αλάιπζε ζα είλαη απνθιεηζηηθά γηα κεηνρέο θαη φρη 

γηα νκφινγα ή φπνην άιιν ηνκέα κπνξεί απηή λα εθαξκνζηεί. 
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Ζ ζεκειηψδεο αλάιπζε απαληάεη ζε εξσηήζεηο γηα ηελ επηρείξεζε φπσο :  

 

 Απμάλνληαη ηα έζνδα ; 

 Έρεη πξαγκαηηθά θέξδε ; 

 Θα κπνξνχζε λα ππεξηζρχζεη ηνπ αληαγσληζκνχ ; 

 Μπνξεί λα απνπιεξψζεη ηα ρξέε ηεο ; 

 Πξνζπαζεί ε δηνίθεζε λα «καγεηξέςεη» ηα απνηειέζκαηα ζηα ινγηζηηθά ηεο 

βηβιία ; 

Απηέο πξνθαλψο είλαη ιίγεο απφ ηηο απνξίεο θαη ηηο εξσηήζεηο πνπ κπνξεί λα 

βαζαλίδνπλ ηνλ επίδνμν επελδπηή, φκσο φιεο ηνπο έρνπλ θνηλφ παξνλνκαζηή. Καη 

απηή ε εξψηεζε πνπ ππάξρεη πίζσ απφ φιεο ηηο άιιεο, είλαη : Απνηειεί θαιή 

επελδπηηθή πξφηαζε ε αγνξά ηεο κεηνρήο απηήο ηεο εηαηξείαο/επηρείξεζεο ; Απηή ηελ 

εξψηεζε πξνζπαζεί λα απαληήζεη ε ζεκειηψδεο αλάιπζε. 

 

3.2 Θεκειηώδε κεγέζε : Πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 

 

Θα κπνξνχζε λα πεη θάπνηνο φηη φηαλ θάλνπκε ζεκειηψδε αλάιπζε, κειεηάκε ηα 

ζεκειηψδε ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο. Απηφο είλαη έλαο νξηζκφο, αιιά ρξεηάδεηαη λα 

γλσξίδνπκε πνηα είλαη ηα ζεκειηψδε κεγέζε. Σν πξφβιεκα ζηνλ νξηζκφ ηνπο είλαη φηη 

ζεκειηψδεο κέγεζνο ζεσξείηαη νηηδήπνηε επεξεάδεη ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο. 

Απφ ηα έζνδα θαη ηα θέξδε, κέρξη ηελ δηνίθεζε ηεο θαη ην κεξίδην πνπ θαηέρεη ζηελ 

αγνξά. 

 

Οη δηάθνξνη ζεκειηψδεηο παξάγνληεο κπνξεί λα δηαθξηζνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο : 

1. Πνηνηηθνί παξάγνληεο π.ρ. πνηφηεηα δηνίθεζεο 

2. Πνζνηηθνί παξάγνληεο π.ρ. έζνδα 

Ζ θπξηφηεξε πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο πνζνηηθνχο παξάγνληεο είλαη νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο. Όζνλ αθνξά ηνπο 

πνηνηηθνχο δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε πεγή απφ ηελ νπνία κπνξεί θάπνηνο λα πάξεη 

ζηνηρεία. Άιισζηε είλαη κάιινλ απίζαλν λα βξεζνχλ αληηθεηκεληθέο εθηηκήζεηο γηα ην 

πφζν θνζηίδεη γηα παξάδεηγκα ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. 
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Φπζηθά δε κπνξνχκε λα θξίλνπκε αλ ε πνζνηηθή ή ε πνηνηηθή αλάιπζε 

ππεξηζρχεη. Έλαο ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν, φηαλ απηφ είλαη εθηθηφ, είλαη ην ηδαληθφ 

γηα ηελ αλάιπζε καο. Γε κπνξεί θάπνηνο γηα παξάδεηγκα λα θάλεη αλάιπζε ζηε 

κεηνρή ηεο Coca – Cola ρξεζηκνπνηψληαο απνθιεηζηηθά ηνπο αξηζκνδείθηεο ηεο 

ζεκειηψδνπο αλάιπζεο (πνζνηηθνί παξάγνληεο) ρσξίο λα ζπλππνινγίζεη ηελ 

αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ νλφκαηνο ηεο (πνηνηηθφο παξάγνληαο). 

3.3 Η πξαγκαηηθή αμία ηεο κεηνρήο (intrinsic value) 

 

Ο φξνο ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο ρξεζηκνπνηείηαη κε κεγάιε ζπρλφηεηα 

ζηελ ζεκειηψδε αλάιπζε θαη είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο απφ απηή ηελ 

άπνςε. Μηα απφ ηηο πξσηαξρηθέο ππνζέζεηο ηεο ζεκειηψδνπο αλάιπζεο είλαη φηη ε 

αγνξαία ηηκή ηεο κεηνρήο, δελ αληαλαθιά πιήξσο ηελ αμία ηεο. Άιισζηε αλ ήηαλ ε 

αγνξαία ηηκή ε πξαγκαηηθή, ηφηε δελ ζα ππήξρε θαλέλαο απνιχησο ιφγνο λα θάλεη ν 

επελδπηήο ζεκειηψδε αλάιπζε γηα ηηο κεηνρέο θαη ηελ αμία ηνπο. Ζ πξαγκαηηθή αμία 

είλαη γλσζηή σο Intrinsic value 

Γηα παξάδεηγκα αο δερηνχκε ηελ ηηκή κίαο κεηνρήο ζηα 10 επξψ. Έζησ φηη γίλεηαη 

ε αλάιπζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο κεηνρήο ηεο θαη θαηαιήγνπκε φηη ε ηηκή ηεο ζα 

έπξεπε λα είλαη ζηα 12 επξψ. Απηή ε ηηκή ησλ 12 επξψ είλαη ε πξαγκαηηθή ηεο αμία 

(intrinsic value). Απηφ ην απνηέιεζκα είλαη ζεκαληηθφ δηφηη ν επελδπηήο ζα ζέιεη λα 

επελδχζεη ζε απηή ηε κεηνρή, γηαηί ζεσξείηαη ππνηηκεκέλε ζηα 10 επξψ πνπ είλαη ε 

ηηκή δηαπξαγκάηεπζεο ηεο θαη ε ηηκή ηεο ζα αλέβεη.  

Έηζη θαηαιήγνπκε ζε κία αθφκε ζεκαληηθή ππφζεζε ηεο ζεκειηψδνπο αλάιπζεο. 

Μαθξνρξφληα, ε αγνξά κεηνρψλ ζα πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη ηα ζεκειηψδε. Γελ 

ππάξρεη ιφγνο άιισζηε λα αγνξάζεη θάπνηνο επελδπηήο κεηνρέο βαζηδφκελνο ζηελ 

πξαγκαηηθή αμία, αλ απηή δελ δηθαηνινγεζεί απφ ηελ αγνξά αξγά ή γξήγνξα. Φπζηθά 

λα κελ μεράζνπκε φηη θαλείο δε μέξεη πφζν θαηξφ ζα πάξεη ζηελ αγνξά λα θηάζεη 

απηή ηε πξαγκαηηθή ηηκή ησλ κεηνρψλ. ε γεληθέο γξακκέο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη, 

βξαρπρξφληα ζεσξείηαη νπνηαδήπνηε ρξνληθή πεξίνδνο είλαη κεγαιχηεξε ηνπ ελφο 

έηνπο.  
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Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ηεο ζεκειηψδνπο αλάιπζεο έσο ηψξα είλαη :  

 

1. Γελ κπνξεί ν επελδπηήο λα γλσξίδεη αλ ε αμία πνπ έρεη ππνινγίζεη είλαη ε 

πξαγκαηηθή αμία ή φρη. 

2. Γελ κπνξεί ν επελδπηήο λα γλσξίδεη ζε ηη ρξνληθφ δηάζηεκα ε αγνξά ζα 

αληηθαηνπηξίζεη ηελ πξαγκαηηθή αμία κίαο κεηνρήο. 

 

Ζ ζεκειηψδεο αλάιπζε απνηειεί κηα κέζνδν αμηνιφγεζεο επελδχζεσλ, θπξίσο 

απηψλ ζηνλ ρξεκαηηζηεξηαθφ θιάδν, ρξεζηκνπνηψληαο ηζηνξηθά ζηνηρεία ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο κεηνρήο, θαη ηεο εηαηξείαο γεληθφηεξα. Απνηειεί εξγαιείν γηα ηνλ 

επελδπηή ην νπνίν ηνλ βνεζάεη λα εμεηάζεη θαη λα ιάβεη ππφςε ηνπ φινπο ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο.  

Μέζσ ηεο ζεκειηψδνπο αλάιπζεο ν επελδπηήο νπζηαζηηθά αμηνινγεί ηηο 

πξννπηηθέο κηαο επηρείξεζεο, κέζσ ηεο κειέηεο ηεο νηθνλνκηθήο ηεο ζέζεο, ηελ 

πνξεία ηνπ θιάδνπ ηεο, θαζψο θαη γεληθφηεξα ηεο νηθνλνκίαο. 

Μέζσ ηεο φιεο απηήο δηαδηθαζίαο ν επελδπηήο πξνζπαζεί λα πξνζδηνξίζεη ηελ 

εζσηεξηθή αμία ηεο κεηνρήο (πξαγκαηηθή- intrinsic value) πξνεμνθιψληαο ηηο 

ππνινγηδφκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο πνπ ππνινγίδεηαη φηη ζα απνθέξεη ε 

κεηνρή. Απηφ γίλεηαη δηφηη ε βαζηθή ππφζεζε ηεο ζεκειηψδνπο αλάιπζεο είλαη φηη ε 

ηηκή ηεο κεηνρήο αξγά ή γξήγνξα ζα θηάζεη ζηα επίπεδα ηεο εζσηεξηθήο αμίαο. 

Έηζη αλ γηα παξάδεηγκα ε ηηκή βξίζθεηαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα απφ ηελ 

εζσηεξηθή αμία, απηή ζεσξείηαη ππνηηκεκέλε, νπφηε ν επελδπηήο ζα αξρίζεη λα 

αγνξάδεη, θαη ε ηηκή ζα απμεζεί. Αληίζεηα αλ ε ηηκή είλαη ζε πςειφηεξα επίπεδα 

ζεσξείηαη ππεξηηκεκέλε θαη θαηά ζπλέπεηα κέζσ ησλ πσιήζεσλ ε ηηκή ηεο ζα πέζεη 

θαη ζα πιεζηάζεη ηελ εζσηεξηθή ηεο αμία. 

Γεληθά νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε ησλ κεηνρψλ 

είλαη πνιινί θαη ε επηξξνή ηνπ θαζελφο ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο δχζθνια 

πξνζδηνξίδεηαη. Ζ φιε δηαδηθαζία ηεο ζεκειηψδνπο αλάιπζεο είλαη αξθεηά 

ρξνλνβφξα, θαη ιεηηνπξγεί ζε θάπνηα ζηάδηα. Πξψηα εμεηάδεηαη ε νηθνλνκία 

ζπλνιηθά, κεηά ν θιάδνο ζηνλ νπνίνλ αλήθεη ε κεηνρή θαη ηέινο ζηε κειέηε ησλ 

ζπλνιηθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο ζηελ νπνία αλήθεη ε κεηνρή. 
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3.4 ηάδηα ηεο Θεκειηώδνπο Αλάιπζεο 

 

3.4.1 Πξώην βήκα : Αλάιπζε νηθνλνκίαο 

 

Πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο ζηελ ζεκειηψδε αλάιπζε είλαη ε αλάιπζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ηφζν ηνπ εγρψξηνπ φζν θαη ηνπ δηεζλνχο. Τπάξρεη 

άιισζηε πιεζψξα εκπεηξηθψλ κειεηψλ πνπ επηβεβαηψλνπλ ηε ζπζρέηηζε αλάκεζα 

ζηε πνξεία ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ πνξεία ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ. ε απηφ ην ζηάδην νη 

αλαιπηέο αζρνινχληαη θπξίσο κε καθξννηθνλνκηθά κεγέζε πνπ επεξεάδνπλ ηηο 

αγνξέο. 

 

Κάπνηα απφ απηά ηα κεγέζε ελδεηθηηθά είλαη : 

 

 Δπηηφθην 

 Πιεζσξηζκφο 

 Αλεξγία 

 ΑΔΠ 

 Γείθηεο παξαγσγηθφηεηαο, πσιήζεσλ ιηαληθήο, βηνκεραληθήο παξαγσγήο, 

θηι. 

 Καηά θεθαιήλ εηζφδεκα  

 Δκπνξηθφ ηζνδχγην 

 Κφζηνο εξγαζίαο 

 

Σα παξαπάλσ κεγέζε επεξεάδνπλ θαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εθάζηνηε 

εηαηξείαο. Δθηφο απηνχ κπνξνχκε αλ έρνπκε ηζηνξηθά ζηνηρεία ηφζν γηα ηα παξαπάλσ 

κεγέζε φζν θαη γηα ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο πνπ αλήθεη ε κεηνρή λα 

πξνρσξήζνπκε ζε νξηζκέλεο πξνβιέςεηο γηα ην πψο ζα κεηαβιεζνχλ ηα νηθνλνκηθά 

κεγέζε ηεο επηρείξεζεο ζην κέιινλ, κε βάζε ηελ ζρέζε πνπ είραλ ζην παξειζφλ.  

Γηα παξάδεηγκα  αλ γλσξίδνπκε φηη ε πνζνζηηαία αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ηεο 

εηαηξείαο είλαη ίζε κε ην δηπιάζην πνζνζηφ ηεο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ ηφηε κπνξνχκε αλ 

έρνπκε αζθαιείο πξνβιέςεηο γηα ην ΑΔΠ ηνπ επφκελνπ έηνπο, λα ππνινγίζνπκε 

πεξίπνπ πφζν ζα απμεζνχλ νη πσιήζεηο. 
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Ζ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο, ε νπνία φπσο καο δείρλνπλ δηάθνξεο εκπεηξηθέο κειέηεο 

επεξεάδεη άκεζα ηελ πνξεία ηνπ εθάζηνηε ρξεκαηηζηεξίνπ, δηαθαίλεηαη απφ ηελ 

ζπκπεξηθνξά νξηζκέλσλ δεηθηψλ φπσο :  

 

 Γείθηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο 

 Γείθηεο κεηαπνηεηηθήο παξαγσγήο 

 Γείθηεο παξαγσγήο αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

 Γείθηεο απαζρφιεζεο θαη αλεξγίαο 

 Γείθηεο θφζηνπο εξγαζίαο θαη παξαγσγηθφηεηαο 

 Γείθηεο ηηκψλ ρνλδξηθήο πψιεζεο 

 Πνζφηεηα ρξήκαηνο πξνζσπηθφ εηζφδεκα 

 Δπηηφθηα  

 Πηζησηηθή επέθηαζε 

 Υξεκαηηζηεξηαθνί δείθηεο 

 

Φπζηθά απφ κφλε ηεο ε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ δεηθηψλ δελ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε ζπκπεξάζκαηα. Πξέπεη ν αλαιπηήο λα έρεη πιήξε γλψζε γηα ην πψο 

αληηδξνχλ νη δείθηεο ζε θάζε θάζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ θαζψο θαη ηη απνηέιεζκα 

κπνξεί λα έρεη κηα κεηαβνιή ηνπο ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή.  

 

3.4.2 Γεύηεξν βήκα : Αλάιπζε θιάδνπ 

 

ην δεχηεξν βήκα αλαιχνπκε ηελ πηζαλή επίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρεη ν θιάδνο 

ζηνλ νπνίν αλήθεη ε κεηνρή, πάλσ ζηε κεηνρή. Φπζηθά, δελ έρνπλ φινη νη ίδηνη 

θιάδνη ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά θαη επίζεο δε βξίζθνληαη ζηελ ίδηα θάζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θχθινπ. Αθφκα θάζε θιάδνο είλαη θπζηνινγηθφ λα έρεη ηηο δηθέο ηνπ 

ηδηαηηεξφηεηεο. 
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Βαζηθά ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνλ επελδπηή ζε απηή ηε θάζε ηεο αλάιπζεο 

κπνξνχλ λα είλαη :  

 

 Σν κέγεζνο ηνπ θιάδνπ. 

 Μειινληηθέο πξννπηηθέο ηνπ θιάδνπ. 

 Πνηνη νη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ θιάδν θαη ηε ιεηηνπξγία 

ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλήθνπλ ζε απηφλ. 

 Ο αξηζκφο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ, θαζψο θαη ην αλ επηθξαηνχλ ζπλζήθεο 

αληαγσληζκνχ, νιηγνπσιίνπ ή θάπνην άιιν ζχζηεκα. 

 Μεξίδην αγνξάο θάζε επηρείξεζεο ηνπ θιάδνπ. 

 Δπθνιία εζφδνπ-εμφδνπ κίαο εηαηξείαο απφ ηνλ θιάδν. 

 

3.4.3 Σξίην βήκα : Αλάιπζε εηαηξείαο 

 

Σξίην θαη ηειεπηαίν βήκα είλαη απηφ ηεο αμηνιφγεζεο ηεο εηαηξείαο. Δδψ πέξα 

αμηνινγείηαη ε ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα απνδψζεη θάησ απφ ηηο εθάζηνηε 

ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη θαη ηεο νηθνλνκίαο ζπλνιηθά. 

Απηφ είλαη ίζσο ην πην ρξνλνβφξν ζηάδην θαζψο απαηηείηαη ε ζπγθέληξσζε 

ζηνηρείσλ γηα θάζε επηρείξεζε μερσξηζηά θαη ζε βάζνο πνιιψλ εηψλ, γηα λα 

δηαηππσζεί κία πην ζπλνιηθή θαη δηαρξνληθή εηθφλα ηεο. Μεηά απφ ηελ ζπιινγή 

ζηνηρείσλ έξρεηαη ην ζηάδην ηεο αλάιπζεο ηνπο ε νπνία γίλεηαη κε βάζε θάπνηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο. Απηνί είλαη ηφζν πνηνηηθνί, φζν θαη πνζνηηθνί θαη 

θξίλνπλ ηελ επηρείξεζε θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο. 
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Μεξηθνί απφ απηνχο είλαη :  

 

 Θέζε επηρείξεζεο ζηνλ θιάδν θαη κεξίδην ηεο ζηελ αγνξά. 

 Αθξίβεηα ησλ πξνβιέςεσλ ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ κειινληηθή ηεο πνξεία. 

 Δμέιημε νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ζε βάζνο 4-5 εηψλ. 

 Ίδηα θεθάιαηα θαη απνδνηηθφηεηα ηνπο. 

 Μεξηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο. 

 Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο θαη αμηνπηζηία ηεο. 

 Πνξεία ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο, πςειφηεξα θαη ρακειφηεξα επίπεδα ηεο θαη 

εκπνξεπζηκφηεηα ηεο. 

 Ρπζκφο αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο. 

 χγθξηζε δηαθφξσλ δεηθηψλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο άιισλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

ηδίνπ θιάδνπ. 

 

Όπσο κπνξεί θάπνηνο λα θαληαζηεί, δελ έρνπλ φιεο νη βηνκεραλίεο θαη εηαηξείεο 

ηηο ίδηεο αληηδξάζεηο πξνο ηα κεγέζε ηεο νηθνλνκίαο. Γηα παξάδεηγκα κία εηαηξεία 

κπνξεί λα απνθνκίζεη πεξηζζφηεξα νθέιε απφ κηα άιιε ζε πεξηβάιινλ θαιψλ 

νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ. 

Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα γίλεη ε ζεκειηψδεο αλάιπζε θαη θαη’ 

επέθηαζε ε εθηίκεζε ηεο εζσηεξηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο, είλαη πνιιέο. Μεξηθέο απφ 

απηέο είλαη ε ρξήζε δηαθφξσλ αξηζκνδεηθηψλ, φπσο π.ρ. ηνπ P/E, ε κέζνδνο Gordon 

– Shapiro θαη άιιεο νη νπνίεο ζα αλαθεξζνχλ παξαθάησ. Δπίζεο ρξεζηκνπνηνχληαη νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ, κειέηεο θαη πξνβιέςεηο αλαιπηψλ, 

εηαηξηθά λέα θαη ηεο ίδηαο ηεο εηαηξείαο αιιά θαη ζε επίπεδν θιάδνπ θαη κηα πιεηάδα 

άιισλ ζηνηρείσλ πνπ δελ ππάξρεη ιφγνο πξνο ην παξφλ ηνπιάρηζηνλ λα αλαθεξζνχλ, 

αιιά ζπκβάιινπλ ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο εζσηεξηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο. 

Μφιηο απηή ππνινγηζηεί κε ζρεηηθή αθξίβεηα κπνξνχκε λα πνχκε αλ ε κεηνρή 

απνηειεί θαιή επελδπηηθή επηινγή γηα αγνξά (αλ είλαη ππνηηκεκέλε), ή αλ ζα πξέπεη 

λα πσιεζεί ε κεηνρή ζε πεξίπησζε πνπ είρακε αγνξάζεη ζε παιαηφηεξν ρξφλν ή λα 

βγνχκε ζε short ζέζε (αλ είλαη ππεξηηκεκέλε). 
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3.5 Θεκειηώδεο αλάιπζε θαη θξηηηθή 

 

Ζ θξηηηθή θαηά ηεο ζεκειηψδνπο αλάιπζεο έξρεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ δχν νκάδεο 

επελδπηψλ. Σνπο ππνζηεξηθηέο ηεο ηερληθήο αλάιπζεο θαη ηνπο ππέξκαρνπο ηεο 

ζεσξίαο ησλ απνηειεζκαηηθψλ αγνξψλ. 

 

3.5.1 Γηαθνξέο κε ηερληθή αλάιπζε 

 

Ζ ηερληθή αλάιπζε απνηειεί ηελ δεχηεξε θπξηφηεξε κέζνδν αλάιπζε ηεο αγνξάο 

κεηνρψλ θαη ε κειέηε ηεο μεθεχγεη απφ ηα φξηα απηήο ηεο κειέηεο. Πεξηιεπηηθά 

κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε ηερληθή αλάιπζε βαζίδεη ηεο επελδπηηθέο επηινγέο 

απνθιεηζηηθά ζηελ ηηκή θαη ηνλ φγθν ζπλαιιαγψλ κίαο κεηνρήο. Υξεζηκνπνηεί 

κέζνπο φξνπο θαη δηάθνξα γξαθήκαηα αδηαθνξψληαο νινθιεξσηηθά γηα ηα 

ζεκειηψδε. Αλ θαη δελ είλαη απίζαλν λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη νη δχν κέζνδνη γηα ηελ 

επηινγή ραξηνθπιαθίνπ, κία απφ ηηο βαζηθέο παξαδνρέο ηεο ηερληθήο αλάιπζεο είλαη 

φηη, φια ηα πηζαλά λέα θαη αιιαγέο ζε κία επηρείξεζε, έρνπλ πξνεμνθιεζεί απφ ηελ 

αγνξά. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη κεηαβνιέο ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο δίλεη πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο γηα ην πψο ζα θηλεζεί ζην κέιινλ απφ ηνπο ζεκειηψδεηο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ επηρείξεζε. 

Όπσο είπακε δελ απνθιείεη ε κία ηερληθή ηελ άιιε. Απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζηελ 

πξάμε είλαη φηη ε κία ηερληθή ζπκπιεξψλεη ηελ άιιε θαη νπζηαζηηθά εθαξκφδνληαη 

ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο δηάξθεηαο δσήο ηεο επέλδπζεο. 

Ζ ζεκειηψδεο αλάιπζε εληνπίδεη ηελ κηα κεηνρή πνπ κπνξεί λα απνηειεί θαιή 

επελδπηηθή επθαηξία θαη πείζεη ηελ αγνξά γηα ηηο ππνζρφκελεο πξννπηηθέο ηεο 

επηρείξεζεο ζηελ νπνία αλήθεη ε κεηνρή. Αθνχ ε ζεκειηψδεο αλάιπζε πξνβιέςεη ηε 

πνξεία ηεο κεηνρήο αξρηθά, ράλεη ζηαδηαθά ηε δπλαηφηεηα λα εξκελεχζεη θαη λα 

πξνβιέςεη ηηο βξαρπρξφληεο δηαθπκάλζεηο ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο θαζψο θαη ην εχξνο 

απηψλ ησλ δηαθπκάλζεσλ. ε απηφ ην ζεκείν γίλεηαη ρξήζηκε ε ηερληθή αλάιπζε, 

πξνζθέξνληαο ζηνλ επελδπηή ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα λα κπνξέζεη λα εμεγήζεη 

ηελ πνξεία ηεο κεηνρήο βξαρπρξφληα. 
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Οπζηαζηηθά ε θπξηφηεξε δηαθνξά αλάκεζα ζηε ζεκειηψδε θαη ηελ ηερληθή 

αλάιπζε είλαη ζηνλ επελδπηηθφ νξίδνληα ηνπ επελδπηή. Μεγάινη επελδπηέο κε πςειά 

θεθάιαηα θαη καθξνπξφζεζκνπο νξίδνληεο, πξνηηκνχλ ηελ ζεκειηψδε αλάιπζε θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερληθή κφλν ζην ηέινο ηεο επέλδπζεο γηα λα δνπλ πφηε αθξηβψο 

ζα πνπιήζνπλ ηελ κεηνρή. Οη βξαρππξφζεζκνη επελδπηέο πξνηηκνχλ ηελ ηερληθή. 

 

3.5.2 Γηαθνξέο κε ζεωξία απνηειεζκαηηθώλ αγνξώλ 

 

Οη ππέξκαρνη ηεο ζεσξίαο ηεο απνηειεζκαηηθήο αγνξάο απφ ηελ άιιε, δηαθσλνχλ 

ηφζν κε ηε ζεκειηψδε, φζν θαη κε ηελ ηερληθή αλάιπζε. Ζ ζεσξία ηεο 

απνηειεζκαηηθήο αγνξάο νπζηαζηηθά δηαηππψλεη ηελ άπνςε φηη είλαη νπζηαζηηθά 

αδχλαην λα απνθνκίζεη θάπνηνο επελδπηήο ππεξθέξδε καθξνρξφληα, είηε κέζσ ηεο 

ζεκειηψδνπο, είηε κέζσ ηεο ηερληθήο αλάιπζεο.  

πγθεθξηκέλα ζεσξείηαη πσο εθφζνλ ε αγνξά είλαη απνηειεζκαηηθή θαη ε 

εθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ γίλεηαη απηφκαηα ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, 

νπνηεζδήπνηε επθαηξίεο απνθφκηζεο ππεξθεξδψλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ 

κέζσ ηεο ζεκειηψδνπο θαη ηεο ηερληθήο αλάιπζεο ζα εμαιεηθζνχλ πνιχ γξήγνξα απφ        

ην κεγάιν αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ ζηελ αγνξά. Απηφ ην γεγνλφο θάλεη νπζηαζηηθά 

αδχλαηε ηελ καθξνρξφληα απνθφκηζε ππεξθεξδψλ απφ ηελ κεηνρή. 
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3.6 Μέζνδνη Θεκειηώδνπο αλάιπζεο 

 

ηηο παξαθάησ ελφηεηεο πεξηγξάθνληαη νη θπξηφηεξνη αξηζκνδείθηεο νη νπνίνη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζεκειηψδε αλάιπζε θαη νη νπνίνη βνεζνχλ ηνλ επελδπηή ζηελ 

επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ, δειαδή ηελ εχξεζε θαιψλ επελδπηηθψλ επθαηξηψλ θαη ηελ 

απνθφκηζε θεξδψλ. 

 

3.6.1 Γείθηεο Σηκήο Πξνο Κέξδε Αλά Μεηνρή P/E 

 

Ο ιφγνο P/E είλαη ίζσο ν παιαηφηεξνο, πην γλσζηφο θαη πην δεκνθηιήο δείθηεο 

ζεκειηψδνπο αλάιπζεο. Αλ θαη ζε γεληθέο γξακκέο είλαη ν πην εχθνινο ζηνλ 

ππνινγηζκφ, είλαη πνιχ ζπρλφ θαηλφκελν ε ιάζνο ρξήζε ηνπ θαη γεληθφηεξα ε 

παξαλφεζε απφ ηνπο επελδπηέο ηνπ ηη ζεκαίλεη θαη ηνπ πσο ρξεζηκνπνηείηαη, ή 

κάιινλ ηνπ πψο δελ ρξεζηκνπνηείηαη. 

Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ε βνήζεηα πνπ πξνζθέξεη είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη 

άιιεο πνπ είλαη παληειψο άρξεζηνο ζαλ δείθηεο. Απνηέιεζκα ηνπ παξαπάλσ 

θαηλνκέλνπ είλαη πνιιέο θνξέο λα ηνπ δίλνπλ νη επελδπηέο ππεξβνιηθή ζεκαζία ελψ 

δελ ζα έπξεπε. Παξαθάησ ζα αλαιπζνχλ νη βαζηθέο ηδηφηεηεο ηνπ θαη ρξήζεηο. 

Ση Δίλαη 

 

P/E είλαη ν ιφγνο ηεο ηηκήο κίαο κεηνρήο, πξνο ηα θέξδε αλά κεηνρή. Πξνθαλψο ν 

ππνινγηζκφο ηνπ δείθηε πξνθχπηεη απφ ην ιφγν ηεο ηηκήο κίαο κεηνρήο, πξνο ηα 

θέξδε ηεο εηαηξείαο δηαηξεκέλα κε ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ :  

 

P/E = Αγνξαία Αμία Μεηνρήο/ Κέξδε Αλά Μεηνρή 

 

πλήζσο ν παξαπάλσ ιφγνο ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία απφ ηα 4 

ηειεπηαία ηξίκελα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο κεηνρήο (trailing P/E). Τπάξρνπλ 

φκσο θαη άιιεο εθδνρέο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε ηα 

ππνινγηδφκελα θέξδε ησλ ηεζζάξσλ επφκελσλ ηξηκήλσλ (projected P/E). Τπάξρεη 
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θαη κία ηξίηε εθδνρή ε νπνία «παληξεχεη» ηηο δχν παξαπάλσ, ρξεζηκνπνηψληαο 

ζηνηρεία ησλ δχν πξνεγνχκελσλ ηξηκήλσλ θαη ησλ δχν επφκελσλ. 

Αλ θαη ζε γεληθέο ηνπιάρηζηνλ γξακκέο δελ ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο αλάκεζα 

ζηηο ηξεηο κεζφδνπο πνπ αλαθέξακε, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε πξψηε κέζνδνο 

κπνξεί λα πξνζθέξεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ρξεζηκνπνηεί 

ηζηνξηθά ζηνηρεία, ελψ νη άιιεο δχν κέζνδνη ρξεζηκνπνηνχλ ππνινγηζκνχο γηα ηα 

κειινληηθά έζνδα, εηζάγνληαο νπζηαζηηθά ακθηβνιίεο γηα ην θαηά πφζν ζα ηζρχνπλ 

ηα απνηειέζκαηα (ηα πξαγκαηνπνηνχκελα θέξδε κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ απνθιίζεηο 

απφ ηα αλακελφκελα). 

Έλα πξαθηηθφ, φζν θαη ζεσξεηηθφ πξφβιεκα κε ηνλ δείθηε απηφ, παξνπζηάδεηαη 

φηαλ ηα θέξδε ηεο εηαηξείαο είλαη αξλεηηθά, φηαλ δειαδή ε εηαηξεία έρεη δεκία. 

Γεκηνπξγνχληαη έηζη πξνβιήκαηα ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ P/E, κηαο θαη πξνθχπηεη 

αξλεηηθφ. 

Τπάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηα ην ρεηξηζκφ ηνπ δείθηε ζε απηή ηε 

πεξίπησζε, κε άιινπο αλαιπηέο λα ηζρπξίδνληαη φηη ην P/E κπνξεί λα πάξεη ηηκέο 

κέρξη ην κεδέλ, άιινπο λα ηζρπξίδνληαη φηη απιά ε κεηνρή έρεη αξλεηηθφ P/E, ελψ νη 

πεξηζζφηεξνη ηζρπξίδνληαη φηη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο απιά δελ ππάξρεη ν δείθηεο 

P/E γηα απηή ηε κεηνρή. 

Δπίζεο πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη ηηκέο πνπ παίξλεη ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο 

κεηαβάιινληαη έληνλα αλάινγα κε ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ ππάξρνπλ ηφζν 

ζηελ αγνξά, φζν θαη ζηνλ θιάδν. 

 

Υξεζηκνπνηώληαο ην P/E 

 

Απηφ πνπ θάλεη ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο, είλαη λα καο ιέεη, πφζν είλαη έλαο 

επελδπηήο δηαηεζεηκέλνο λα πιεξψζεη, γηα θάζε έλα επξψ θέξδνο πνπ παξνπζηάδεη ε 

κεηνρή. Γειαδή, αλ κηα κεηνρή έρεη P/E = 20 ηφηε ν επελδπηήο ζα κπνξνχζε λα 

πιεξψζεη κέρξη 20 επξψ γηα θάζε έλα επξψ θέξδνο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε εηαηξεία, 

έηζη ψζηε λα απνθηήζεη ηε κεηνρή. 

Σν πξφβιεκα κε φια ηα παξαπάλσ ζα έιεγε θαλείο είλαη φηη ην P/E δελ ιακβάλεη 

ππφςε ηνπ ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο εηαηξίαο. Όπσο αλαθέξακε ζηελ αξρή ηεο 

παξαγξάθνπ, ν παξνλνκαζηήο ηνπ δείθηε P/E πξνέξρεηαη απφ ηζηνξηθά ζηνηρεία. 

Παξφια απηά δελ πεξηνξίδεηαη ν δείθηεο ζε κηα παξνπζίαζε ησλ παιαηφηεξσλ 
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δπλαηνηήησλ ηεο εηαηξείαο. Οπζηαζηηθά ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο πξνζδνθίεο ηεο 

αγνξάο γηα ηελ εμέιημε ηεο εηαηξείαο, κηαο θαη ε ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο αληαλαθιά ηελ 

άπνςε ησλ επελδπηψλ γηα ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο. Θα έιεγε θαλείο δειαδή πψο, ε 

κειινληηθή αλάπηπμε έρεη ήδε πξνεμνθιεζεί ζηε ηηκή ηεο κεηνρήο κηαο εηαηξείαο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη έλαο θαιχηεξνο ηξφπνο εξκελείαο ηνπ P/E ζα ήηαλ λα ην 

ιακβάλνπκε ππφςε σο έλα δείθηε κέηξεζεο ηεο αηζηνδνμίαο ηεο αγνξάο φζνλ αθνξά 

ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο ηεο επηρείξεζεο/εηαηξείαο. 

Αλ κία εηαηξεία έρεη πςειφηεξν P/E απφ ηνλ κέζν φξν ηεο αγνξάο, ή θαιχηεξα 

ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη, απηφ ζεκαίλεη φηη ε αγνξά έρεη κεγάιεο πξνζδνθίεο 

γηα ηελ εμέιημε ηεο κεηνρήο βξαρπρξφληα. Ζ ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία αξγά ή γξήγνξα 

ζα πξέπεη λα αληαπνθξηζεί ζε απηέο ηηο πξνζδνθίεο απμάλνληαο ηα θέξδε ηεο, ή 

δηαθνξεηηθά, ε ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο ζα πξέπεη λα κεησζεί. 

Έλα παξάδεηγκα γηα ηα παξαπάλσ είλαη ε Microsoft, ε νπνία πξηλ απφ αξθεηά 

ρξφληα, φηαλ αθφκα αλαπηπζζφηαλ είρε P/E πάλσ απφ 100. Απφ ηε ζηηγκή φκσο πνπ 

έρεη ζηαζεξνπνηεζεί ζαλ εηαηξεία, θαη ε κεηνρή ηεο ζεσξείηαη “blue chip” ν δείθηεο 

έρεη πέζεη αξθεηά (2002 : P/Δ=42). Απηφ ην θαηλφκελν είλαη αξθεηά ζπρλφ ζε 

εηαηξείεο νη νπνίεο μεθηλνχλ κε πνιχ θαιέο πξννπηηθέο θαη ζε θάπνηα θάζε ηεο δσήο 

ηνπο θηάλνπλ ζε ηέηνην κέγεζνο πνπ νπζηαζηηθά δε κπνξνχλ λα έρνπλ ηελ ίδηα 

αλάπηπμε, θαη κεηαηξέπνληαη ζε blue chips. 

 

Πόηε κία κεηνρή ζεωξείηαη αθξηβή θαη πόηε θηελή ; 

 

Ο ιφγνο P/E πξνζθέξεη κηα θαιχηεξε κέηξεζε γηα ην πφηε κία κεηνρή είλαη αθξηβή 

θαη πφηε φρη κφλν απφ ηελ ηηκή ηεο. Γηα παξάδεηγκα, κία κεηνρή κε αμία 10 επξψ θαη 

P/E = 75 είλαη πνιχ πην αθξηβή απφ κία κεηνρή ε νπνία θνζηίδεη 100 επξψ θαη έρεη 

P/E = 20. Φπζηθά δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη είλαη ιάζνο λα ζπγθξίλνπκε ηα P/E 

κεηνρψλ νη νπνίεο αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο γηα λα βξνχκε πνηα είλαη ε πην 

ζπκθέξνπζα αγνξά. 
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Γεληθά, είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξίζνπκε πνην P/E ζεσξείηαη πςειφ θαη πνην 

ρακειφ αλ δε ιάβνπκε ππφςε καο θάπνηνπο παξάγνληεο, κε ηνπο δχν θπξηφηεξνπο λα 

είλαη :  

 

1. Ο ξπζκόο αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο. 

Πφζν γξήγνξα αλαπηπζζφηαλ ε εηαηξεία ζην παξειζφλ; Αλακέλεηαη λα 

ζπλερηζηνχλ απηνί νη ξπζκνί αλάπηπμεο, λα απμεζνχλ, ή λα κεησζνχλ ; Ο επελδπηήο 

ζα πξέπεη λα κπεη ζε ππνςίεο αλ, γηα παξάδεηγκα, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο 

έρεη παξακείλεη ζηαζεξφο ζην 5% ηα ηειεπηαία ρξφληα, αιιά παξφια απηά ην P/E 

παξακέλεη ζε αζηξνλνκηθά επίπεδα. Κάηη ηέηνην ζα κπνξνχζε λα ζεκαίλεη φηη ε 

κεηνρή είλαη ππεξηηκεκέλε θαη ζα πξέπεη λα εθηηκήζνπκε πάιη ηνλ ιφγν κε βάζε ηα 

αλακελφκελα θέξδε αλά κεηνρή. 

 

2. πγθξίζεηο κέζα ζηνλ ίδην παξαγωγηθό θιάδν 

Μφλν έηζη κπνξεί λα ζεσξεζεί ρξήζηκνο ν ιφγνο P/E . Γηα παξάδεηγκα, νη 

εηαηξείεο θιάδσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε έρνπλ πςεινχο 

ιφγνπο θαη ε κεηαβιεηφηεηα ηνπο είλαη επίζεο πςειή. Γελ ππάξρεη ιφγνο λα θάλνπκε 

ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζε αλφκνηα πξάκαηα. Γηα παξάδεηγκα, δελ κπνξνχκε λα 

ζπγθξίλνπκε εηαηξείεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ κε απηέο ηνπ θιάδνπ 

ππνινγηζηψλ. 

 

 

Πξνβιήκαηα ηνπ δείθηε P/E  

 

Χο ηψξα είδακε γηα πνηνπο ιφγνπο ην P/E κπνξεί λα καο δείμεη αλ κηα κεηνρή είλαη 

ππεξηηκεκέλε ή ππνηηκεκέλε. Απηά ηα απνηειέζκαηα φκσο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 

ζσζηά κφλν ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο. Πνιιέο θνξέο ν δείθηεο δε καο βνεζά λα 

βγάινπκε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα κία πιεζψξα ιφγσλ, θάπνηνη απφ ηνπο νπνίνπο 

αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

 

 Σα ινγηζηηθά θέξδε πεξηιακβάλνπλ θαη θεθάιαην ην νπνίν δελ είλαη ζε 

ρξεκαηηθή κνξθή. Αθφκα ε απνηίκεζε ησλ θεξδψλ νξίδεηαη απφ δηάθνξνπο 

θαλφλεο (π.ρ. ΓΛΠ ) νη νπνίνη θαλφλεο αιιάδνπλ δηαξθψο, θαη είλαη 
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δηαθνξεηηθνί απφ ρψξα ζε ρψξα. Καη ηέινο γηα λα γίλνπλ αθφκα πην 

πεξίπινθα ηα πξάκαηα, ηα θέξδε αλά κεηνρή, κπνξεί λα εκθαληζηνχλ λα 

έρνπλ δηαθνξεηηθέο ηηκέο αλάινγα κε ηνλ ηξφπν θαη ηε κέζνδν πνπ ε θάζε 

εηαηξεία δηαηεξεί ηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία. Οπφηε δελ κπνξνχκε λα είκαζηε 

ζίγνπξνη φηη ζπγθξίλνπκε ην ίδην πξάκα, φηαλ θάλνπκε ζχγθξηζε αλάκεζα 

ζηα P/E δχν εηαηξεηψλ, ή θάηη εληειψο δηαθνξεηηθφ. 

 

 ε πεξηφδνπο πςεινχ πιεζσξηζκνχ ηα απνζέκαηα ζπλήζσο ππνηηκψληαη δηφηη 

ην θφζηνο αληηθαηάζηαζεο ησλ αγαζψλ θαη ησλ κεραλεκάησλ απμάλεηαη κε 

ηελ γεληθή αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ηηκψλ. Έηζη ν ιφγνο P/E ζε πεξηφδνπο 

πςεινχ πιεζσξηζκνχ είλαη ρακειφηεξνο δηφηη ε αγνξά ζεσξεί πσο ηα θέξδε 

είλαη πιαζκαηηθά θαη θνπζθσκέλα πξνο ηα πάλσ. Αθφκα φπσο κε φινπο ηνπο 

δείθηεο, έηζη θαη κε ηνλ P/E είλαη ρξήζηκν λα θνηηάκε ηηο ηηκέο ηνπ 

δηαρξνληθά, γηα λα βγάινπκε ζπκπεξάζκαηα. Ο πιεζσξηζκφο φκσο 

νπζηαζηηθά αρξεζηεχεη παιαηφηεξα ζηνηρεία θαη θάλεη δχζθνιε ηελ αλάιπζε 

καο. 

 

 Τπάξρνπλ πνιιέο εξκελείεο γηα ην P/E θαη ηηο ηηκέο πνπ απηφ κπνξεί λα 

πάξεη. Γηα παξάδεηγκα έλα ρακειφ P/E δε ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη ε κεηνρή 

είλαη ππνηηκεκέλε. Μπνξεί απιά λα αληαλαθιά ηελ άπνςε ηεο αγνξάο φηη ε 

εηαηξεία ζα ζπλαληήζεη ζεκαληηθά εκπφδηα θαη ζα έρεη πξνβιήκαηα ζην 

άκεζν κέιινλ. Όηαλ νη κεηνρέο ράλνπλ αμία, ζπλήζσο ππάξρεη θάπνηνο ιφγνο.  

 

Σέινο, πξέπεη λα πνχκε φηη ε κέζνδνο δελ είλαη αιάλζαζηε. Πνιιέο θνξέο, 

επελδπηέο κε ειάρηζηε εκπεηξία πνπιάλε ηηο κεηνρέο ηνπο ή βγαίλνπλ ζε ζέζεηο short, 

φηαλ ην P/E είλαη αξθεηά πςειφ, θαη ε ηηκή ηεο κεηνρήο επίζεο. 

Δθηφο ηνπ φηη, λένη επελδπηέο πξέπεη λα απνθεχγνπλ ηε ηερληθή ηνπ short selling, 

ην λα βαζηζηεί θάπνηνο ζε έλαλ θαη κφλν δείθηε ζεκειηψδνπο αλάιπζεο γηα λα ιάβεη 

επελδπηηθέο απνθάζεηο είλαη θαηαζηξνθηθφ γηα ην ραξηνθπιάθην ηνπ ηδίνπ, αλ παίδεη 

κε δηθά ηνπ θεθάιαηα, ή ηνπ πειάηε ηνπ αλ εξγάδεηαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Πφζν 

κάιινλ αλ ν ρξεζηκνπνηνχκελνο δείθηεο είλαη ν P/E πνπ είλαη ίζσο ν πην απιφο 

δείθηεο ζεκειηψδνπο αλάιπζεο. 
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Αθφκα, ν επελδπηήο πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ, φηη αθφκα θαη λα είλαη αθξηβήο ν 

δείθηεο P/E, δελ εκπεξηέρεη θαλέλαλ απνιχησο ρξνληθφ παξάγνληα. Γειαδή αθφκα 

θαη αλ κία κεηνρή έρεη πςειφ δείθηε P/E,  θάηη πνπ ζπλήζσο ζεκαίλεη φηη είλαη 

ππεξηηκεκέλε, δελ κπνξνχκε λα πνχκε κε αθξίβεηα πφηε ζα πέζεη ε ηηκή ηεο. Φπζηθά 

ην ίδην ηζρχεη θαη αλ ε κεηνρή είλαη ππνηηκεκέλε, δε κπνξνχκε λα μέξνπκε πφηε ζα 

απμεζεί ε ηηκή ηεο. 

πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν δείθηεο ηηκήο/θέξδε αλά κεηνρή είλαη 

ν πξψηνο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ ζεκειηψδε αλάιπζε, αιιά ζε θακία πεξίπησζε 

δε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλνο ηνπ. 

 

 

3.6.2 Γείθηεο P.E.G. 

 

Δδψ πξέπεη λα αλαθέξνπκε κία παξαιιαγή ηνπ δείθηε P/E, ηνλ αξηζκνδείθηε 

P.E.G.  Ο δείθηεο πξνθχπηεη απφ ηνλ ιφγν P/E πξνο ηνλ ξπζκφ αχμεζεο ησλ θεξδψλ 

αλά κεηνρή. ε γεληθέο γξακκέο φπσο αλαθέξζεθε, ν ιφγνο P/E είλαη πςειφηεξνο γηα 

εηαηξείεο πνπ έρνπλ πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο, αλ δελ 

ρξεζηκνπνηεζνχλ άιινη δείθηεο ζεκειηψδνπο αλάπηπμεο, ηφηε νη κεηνρέο ησλ 

εηαηξεηψλ απηψλ ζα ζεσξεζνχλ πηζαλψο ππεξηηκεκέλεο ζε ζρέζε κε άιιεο. ε 

ζεσξεηηθφ ηνπιάρηζηνλ επίπεδν, ε δηαίξεζε ηνπ ιφγνπ P/E κε ηνλ ξπζκφ αχμεζεο 

ησλ θεξδψλ ζα καο δψζεη απνηειέζκαηα ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε 

απηά κεηνρψλ πνπ έρνπλ ρακειφηεξνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο. Βνεζάεη θνηλψο ηνλ 

επελδπηή λα εθηηκήζεη αλ κηα κεηνρή έρεη πςειφ P/E επεηδή είλαη ππεξηηκεκέλε, ή 

επεηδή έρεη πνιχ θαινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο θαη πξννπηηθέο. 

Γεληθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη, φζν κηθξφηεξνο ν P.E.G. ηφζν ην θαιχηεξν θαη ε 

κεηνρή ζεσξείηαη ππνηηκεκέλε, ελψ πςειέο ηηκέο ζεσξνχληαη ελδεηθηηθέο κηαο 

ππεξηηκεκέλεο κεηνρήο. Μπνξνχκε εδψ λα πνχκε φηη φηαλ ν δείθηεο παίξλεη ηηκή 

P.E.G. = 1 ή κεγαιχηεξε πξνηείλεηαη ε πψιεζε ηεο κεηνρήο, ελψ γηα κεηνρέο κε 

P.E.G. αλάκεζα ζην 0 θαη ην 1 πξνηείλεηαη ε αγνξά ηνπο. 

Γπζηπρψο θαη απηή ε παξαιιαγή έρεη αξθεηά πξνβιήκαηα κε ηα απνηειέζκαηα 

πνπ δίλεη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. 
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Ο αξηζκνδείθηεο απηφο κπνξεί λα δίλεη εληειψο ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα γηα 

εηαηξείεο νη νπνίεο έρνπλ ζηαζεξνπνηεζεί πιένλ ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπο. Μηα 

επηρείξεζε κπνξεί απφ ηε κία πιεπξά λα κνηξάδεη πςειά κεξίζκαηα ζηνπο κεηφρνπο 

ηνπο, άξα λα απνηειεί θαιή επελδπηηθή επθαηξία, αιιά ην γεγνλφο φηη νη ξπζκνί ηεο 

αχμεζεο ησλ θεξδψλ ηνπο είλαη ζηαζεξνί θαη φρη πςεινί, ζα καο δψζεη πςειέο ηηκέο 

P.E.G. θαη θαηά ζπλέπεηα ζα ζεσξεζεί φηη ε κεηνρή ηεο είλαη ππεξηηκεκέλε θαη άξα 

ζα πξέπεη λα απνθεπρζεί ε αγνξά ηεο. 

Σέινο, ν δείθηεο PEG δελ ιακβάλεη ππφςε ηνπ αξθεηέο ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο 

φπσο ν πιεζσξηζκφο θαη ν ξπζκφο αλάπηπμεο νηθνλνκίαο θαη γηα απηφ ν ππνςήθηνο 

επελδπηήο ζα πξέπεη πάληα λα ζπγθξίλεη ηνλ P.E.G. κίαο κεηνρήο κε ηνλ κέζν φξν 

ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ε κεηνρή, θαζψο θαη κε απηφλ ηεο νηθνλνκίαο ζαλ 

ζχλνιν έηζη ψζηε λα θαηαιήμεη ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. Γηα παξάδεηγκα αλ ν 

ξπζκφο αχμεζεο ηεο εηαηξείαο είλαη αθξηβψο ίδηνο κε ηνλ πιεζσξηζκφ, ηφηε 

νπζηαζηηθά ε εηαηξεία δελ αλαπηχζζεηαη. Παξφια απηά, κπνξεί θάπνηνο λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ιαλζαζκέλα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ξπζκφ αλάπηπμεο ζηνλ PEG άζρεηα 

κε ηα παξαπάλσ, θαη θαηά ζπλέπεηα λα θαηαιήμεη ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα. 
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3.6.3 Γείθηεο Σηκήο Πξνο Λνγηζηηθή Αμία Μεηνρήο  P/BV 

 

Οη δείθηεο ηχπνπ P/E πξνθαλψο δελ είλαη νη κφλνη ρξεζηκνπνηνχκελνη απφ ηελ 

ζεκειηψδε αλάιπζε γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ «θαιχηεξσλ» κεηνρψλ πνπ ζα κπνξνχζε 

λα επελδχζεη θάπνηνο.  

Όπσο αλαθέξζεθε ήδε έλα απφ ηα πξνβιήκαηα ηνπ δείθηε P/E είλαη φηη ηα 

απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην πνηα ινγηζηηθή κέζνδν 

ρξεζηκνπνηεί ε θάζε επηρείξεζε γηα ηελ απνηίκεζε ησλ εζφδσλ ηνπο, κε ζπλέπεηα λα 

δίλεη δηαθνξεηηθά κεγέζε P/E θαη θαηά ζπλέπεηα λα νδεγεί ζε πνιιέο θνξέο 

ιαλζαζκέλεο εθηηκήζεηο γηα ην αλ ε κεηνρή είλαη ππεξηηκεκέλε ή ππνηηκεκέλε. Δδψ 

έξρεηαη ν δείθηεο P/BV γηα ιφγνπο ηνπο νπνίνπο αλαθέξνπκε παξαθάησ. 

Με ηνλ δείθηε P/BV, νπνηνζδήπνηε νξζνινγηθά ζθεπηφκελνο επελδπηήο, 

θαηαιαβαίλεη νπζηαζηηθά ηη πιεξψλεη γηα ηελ κεηνρή, θαη ηη παίξλεη σο αληάιιαγκα, 

κέζα απφ ηελ επηρείξεζε. 

 

Ση είλαη 

 

Ο ιφγνο P/BV είλαη ν ιφγνο ηεο ηηκήο ηεο θάζε κεηνρήο πξνο ηελ ινγηζηηθή αμία ηεο 

θάζε κεηνρήο. 

 

P/BV = Αγνξαία Αμία Μεηνρήο / Λνγηζηηθή Αμία Μεηνρήο 

 

Πξνθαλψο ηα ρξεζηκνπνηνχκελα ζηνηρεία πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηζνινγηζκφ θάζε 

επηρείξεζεο πνπ δεκνζηνπνηείηαη ζην ηέινο ηνπ έηνπο. Απφ εθεί παίξλνπκε ηε 

ζπλνιηθή αμία ησλ κεηνρψλ απφ ηελ αμία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ηελ νπνία 

δηαηξνχκε κε ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ.  

αλ δείθηεο ζεσξείηαη πην ζηαζεξφο απφ ηνλ P/E δηφηη δελ επηδέρεηαη ινγηζηηθά 

«καγεηξέκαηα» γηα εκθάληζε θαιχηεξσλ γηα ηελ επηρείξεζε απνηειεζκάησλ. 
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Υξεζηκνπνηώληαο ην P/BV 

 

Γεληθά, ν επελδπηήο πξέπεη λα απνθεχγεη εηαηξείεο πνπ εκθαλίδνπλ πςεινχο 

δείθηεο P/BV. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη, φπσο πηζηεχνπλ πνιινί επελδπηέο, κε ην λα 

αγνξάδεηο κεηνρέο επηρεηξήζεσλ κε ρακειφ P/BV, νπζηαζηηθά αγνξάδεηο κεηνρέο ησλ 

νπνίσλ ε ηηκή είλαη πνην θνληά ζηελ αμία ξεπζηνπνίεζεο ηνπο (πξαγκαηηθή αμία) 

νπφηε θαη ζα ππάξμεη αληακνηβή, κέζσ ησλ απμεκέλσλ θεξδψλ θπζηθά, επεηδή δελ 

αγνξάζηεθαλ ζε ππεξβνιηθά πςειή ηηκή. 

Δδψ πξέπεη λα πνχκε γηα αθφκα κηα θνξά, φηη ε επέλδπζε ζηηο κεηνρέο πξέπεη λα 

είλαη ζε καθξνρξφληα βάζε πάληα. Γελ ππάξρεη νχηε λφεκα νχηε ιφγνο λα 

επελδχζνπκε βξαρππξφζεζκα, θαζψο είλαη δχζθνιν λα πξνβιέςεη θάπνηνο κε 

αθξίβεηα ηηο απνδφζεηο. 

Τπάξρνπλ κειέηεο κε θπξηφηεξε απηή ηνπ O’Shaughnessy (2005) νη νπνίεο 

απνδεηθλχνπλ φηη νη αγνξέο «ηηκσξνχλ» ηηο κεηνρέο κε πςειφ P/BV θαη αληακείβνπλ 

απηέο κε ρακειφ.  Φπζηθά ν επελδπηήο ζα πξέπεη λα έρεη αξθεηά απνζέκαηα 

ππνκνλήο, φηαλ γηα παξάδεηγκα επηιέγεη κία κεηνρή γηα έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα 

(γηα παξάδεηγκα 5 έηε, φπσο ζε απηή ηελ κειέηε) δηφηη, ππάξρνπλ αξθεηέο 

δηαθπκάλζεηο, νη νπνίεο ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ζα νδεγνχζαλ ζε αθαίξεζε ησλ 

κεηνρψλ απφ ην ραξηνθπιάθην καο. Σν βαζηθφηεξν ζηνηρείν κίαο επελδπηηθήο 

ζηξαηεγηθήο άιισζηε είλαη ε ππνκνλή θαη ε αληνρή ζε άζρεκεο πεξηφδνπο. 

Γηαθνξεηηθά δελ ππάξρεη λφεκα ζηηο καθξνπξφζεζκεο επελδχζεηο. 

Δπίζεο έρεη απνδεηρηεί φηη επελδχζεηο ζε κεηνρέο κε πνιχ πςειφ P/BV είλαη 

πςειήο επηθηλδπλφηεηαο κε ρεηξφηεξε πεξίπησζε ηελ απψιεηα ηνπ κεγαιχηεξνπ 

κέξνπο ηνπ θεθαιαίνπ. Γεληθά αλ ν δείθηεο είλαη ρακειφο απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο 

πςειψλ απνδφζεσλ.  

Φπζηθά δε πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα μερλάκε φηη, αθφκα θαη αλ ν δείθηεο 

απηφο είλαη πςειφο, κπνξεί απηφ λα είλαη ζεκάδη αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο, νπφηε 

πνιιέο θνξέο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα ε επέλδπζε ζε κία ηέηνηα 

κεηνρή. 
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Πόηε κία κεηνρή ζεωξείηαη αθξηβή θαη πόηε θηελή ; 

 

Γελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα μερλάκε φηη, αθφκα θαη αλ ν δείθηεο απηφο 

είλαη πςειφο, κπνξεί απηφ λα είλαη ζεκάδη αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο, νπφηε πνιιέο 

θνξέο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα ε επέλδπζε ζε κία ηέηνηα κεηνρή. 

Όπσο θαη ζηνλ δείθηε P/E , ηα επίπεδα ηνπ P/BV ηα νπνία ζεσξνχληαη «πςειά» 

θαη/ή ρακειά θπκαίλνληαη αλάινγα κε ηελ νηθνλνκία ζε πξψην επίπεδν, θαη δεχηεξνλ 

θαη ίζσο θαηά θχξην ιφγν αλάινγα κε ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε 

επηρείξεζε.  

Έζησ γηα παξάδεηγκα έλαο θιάδνο φπνπ νη πεξηζζφηεξεο κεηνρέο εκθαλίδνπλ 

δείθηε P/BV απφ 10 έσο 20. Δδψ κία κεηνρή κε δείθηε 30 ζα ζεσξνχληαλ 

ππεξηηκεκέλε, ελψ ην αληίζηνηρν λνχκεξν ζε θάπνηνλ άιιν θιάδν ζα έθαλε ηε 

κεηνρή ππνηηκεκέλε θαη θαηά ζπλέπεηα ζεκαληηθή επελδπηηθή επθαηξία. 

Όζνλ αθνξά ηα απνδεθηά πιαίζηα δηαθχκαλζεο ηνπ δείθηε ηεο κεηνρήο, ψζηε λα 

κε ζεσξεζεί ππεξηηκεκέλε, αιιά απιά ζηα πιαίζηα πγηνχο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ν 

Warren Buffett ζεσξεί πσο είλαη ιάζνο λα αγνξάδεη θάπνηνο κεηνρέο νη νπνίεο 

θνζηίδνπλ παξαπάλσ απφ ην δηπιάζην ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο. Παξφια απηά φπσο 

έρνπκε αλαθέξεη επαλεηιεκκέλα θάζε νηθνλνκία θαη θάζε θιάδνο έρεη δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπλζήθεο δηαπξαγκάηεπζεο άξα θαη νη ηηκέο πξέπεη λα 

εμεηάδνληαη μερσξηζηά αλά θιάδν θαη λα κελ ζεσξνχκε φηη ζα ηζρχνπλ γηα φινπο 

ηνπο θιάδνπο θαη νηθνλνκίεο ηα ίδηα δεδνκέλα. Αθήλεηαη θνηλψο ε απφθαζε γηα ηα αλ 

ηα επίπεδα ηνπ δείθηε είλαη ηθαλνπνηεηηθά ή φρη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ 

επελδπηή θαη ζα εμαξηάηαη απφ ηελ ήδε πξαγκαηνπνηεζείζα κειέηε πνπ ζα έρεη θάλεη 

γηα ηε κεηνρή, ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν αλήθεη θαη ηελ νηθνλνκία ζπλνιηθά. 
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Πξνβιήκαηα ηνπ δείθηε  P/BV  

 

Σν θπξηφηεξν αλ φρη κνλαδηθφ πξφβιεκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε είλαη φηη 

εκπεξηέρεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν πιηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο. Σα άυια ζηνηρεία 

(γηα παξάδεηγκα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα) πνιιέο θνξέο δελ ζπλππνινγίδνληαη ζηε 

ινγηζηηθή αμία δηφηη ε απνηίκεζε ηνπο είλαη θαζαξά ππνθεηκεληθή, θάηη πνπ κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα άκα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ αλάιπζε.  

Απηφ θπζηθά κεηψλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ δείθηε P/BV ζηελ 

αλάιπζε καο γηα θάπνηνπο θιάδνπο κεηνρψλ (γηα ηερλνινγηθνχο θιάδνπο θπξίσο)  

θαη παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή κάιινλ, γηα ηελ ζχγθξηζε κεηνρψλ πνπ αλήθνπλ 

ζε δηαθνξεηηθνχο παξαγσγηθνχο θιάδνπο. Απηφ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί είηε κε ηε 

ζχγθξηζε κεηνρψλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην θιάδν κφλν, είηε κε ηε ηαπηφρξνλε ρξήζε 

θαη ησλ ππνινίπσλ αξηζκνδεηθηψλ. 

Σέινο, νη ινγηζηηθέο αμίεο έρνπλ αθξηβψο ηελ ίδηα αμηνπηζηία πνπ έρνπλ ηα 

ζηνηρεία απφ ηα νπνία πξνέθπςαλ. Γειαδή, αλ θαη ν δείθηεο P/BV είλαη θαιχηεξνο 

ηνπ P/E επεηδή δελ επηδέρεηαη ηφζν εχθνια ινγηζηηθά καγεηξέκαηα, εληνχηνηο κπνξεί 

λα ζπκβεί. Ο επελδπηήο πνηέ δελ πξέπεη λα μεράζεη φηη νη ινγηζηηθέο αμίεο απνηεινχλ 

ηζηνξηθά ζηνηρεία, ελψ νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ αληαλαθινχλ κειινληηθέο πξνζδνθίεο. 
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3.6.4 Γείθηεο Σηκήο πξνο Υξεκαηνξνέο P/CF 

 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο ζεκειηψδνπο αλάιπζεο ρξεζηκνπνηείηαη ιίγν πνιχ φπσο 

ν πξνεγνχκελνο. Πιενλέθηεκα ηνπ είλαη φηη δελ είλαη εχθνιν λα ρεηξαγσγεζνχλ νη 

ρξεκαηηθέο ξνέο ππέξ ηεο επηρείξεζεο νπφηε απηνκάησο εκθαλίδεη έλα ζεκαληηθφ 

πιενλέθηεκα έλαληη ηνπ P/E. Όπσο είπακε ήδε ιφγν δηαθνξεηηθψλ ινγηζηηθψλ 

πξνηχπσλ νη απνηηκήζεηο ησλ εζφδσλ δηαθέξνπλ νδεγψληαο ζε λνχκεξα γηα ην P/E 

πνπ θαη παξαπιαλεηηθά είλαη, θαη απνηξέπνπλ πηζαλέο ζπγθξίζεηο κεηνρψλ εηαηξεηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο απνηίκεζεο. 

 

Ση είλαη 

 

Ο δείθηεο P/CF ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ιφγν ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο πξνο ηηο ρξεκαηηθέο 

εηζξνέο αλά κεηνρή. 

 

P/CF = Αγνξαία Αμία Μεηνρήο / Δηζξνέο Αλά Μεηνρή 

 

Καηαιαβαίλνπκε φηη δελ είλαη θαζφινπ δχζθνιν λα ππνινγηζηεί ν δείθηεο απηφο, 

αθνχ γηα ηνλ παξνλνκαζηή ην κφλν πνπ ρξεηαδφκαζηε είλαη λα δηαηξέζνπκε ηηο 

θαζαξέο εηζξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηεο 

εηαηξίαο. Τπάξρνπλ θαη θάπνηεο παξαιιαγέο ηηο νπνίεο ζα αλαθέξνπκε 

επηγξακκαηηθά άιια κε ηηο νπνίεο δε ζα αζρνιεζνχκε ζηε παξνχζα αλάιπζε. 
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 Παξαιιαγή Free Cash Flow( FCF)  

 

Ο ηχπνο απηφο αληηπξνζσπεχεη ηα ρξεκαηηθά θεθάιαηα πνπ παξάγεη ε επηρείξεζε 

αθνχ απφ απηά αθαηξεζνχλ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα 

θεθάιαηα γηα ζπληήξεζε θαη επέθηαζε ηεο παξαγσγηθήο ηεο βάζεο. Πξνθαλψο, απηά 

ηα θεθάιαηα είλαη ζεκαληηθφηαηα δηφηη δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηελ επηρείξεζε λα 

αλαπηχμεη λέα πξντφληα, λα πξνρσξήζεη ζε απνπιεξσκή πηζαλψλ ρξεψλ ηεο θαη 

γεληθφηεξα λα αλαπηπρζεί. 

 

Ο δείθηεο FCF ππνινγίδεηαη απφ ηνλ παξαθάησ ηχπν :  

 

Καζαξό εηζόδεκα 

+ ππνηηκήζεηο/απνζβέζεηο 

- αιιαγέο ζην ιεηηνπξγηθό θεθάιαην 

- έμνδα θεθαιαίνπ 

= FCF 

 

Απνηέιεζκα ην νπνίν απνηειεί ηνλ παξνλνκαζηή ηνπ θιάζκαηνο ηνπ ηχπνπ ηεο 

ρξεκαηνξνήο. Έλαο άιινο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ παξνλνκαζηή είλαη λα 

αθαηξέζνπκε απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο εηζξνέο ηα έμνδα θεθαιαίνπ. 

Απηφο ν ηξφπνο ρξεζηκνπνηείηαη δηφηη πνιινί αλαιπηέο ζεσξνχλ φηη νη 

ρξεκαηαγνξέο αλά ηνλ θφζκν επηθεληξψλνληαη ππεξβνιηθά ζηα έζνδα, ρσξίο λα 

δίλνπλ ζεκαζία ζην «πξαγκαηηθφ» ρξήκα πνπ δεκηνπξγεί ε επηρείξεζε. Όπσο έρνπκε 

αλαθέξεη, ηα έζνδα κπνξεί λα εκθαλίδνληαη απμεκέλα ή κεησκέλα αλάινγα κε ηε 

ρξεζηκνπνηνχκελε ινγηζηηθή κέζνδν θαη κπνξεί λα ρεηξαγσγεζνχλ απφ ηνπο 

ηζχλνληεο ηεο εηαηξείαο θαηά ην δνθνχλ. Έηζη ν ηχπνο ηεο FCF ζεσξεηηθά 

ηνπιάρηζηνλ, δίλεη κία πην αληηθεηκεληθή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο. 

Όζνλ αθνξά ηεο ηηκέο πνπ παίξλεη ν παξνλνκαζηήο, ζπλήζσο είλαη ζεηηθέο αιιά 

αθφκα θαη αξλεηηθέο ηηκέο είλαη απνδεθηέο γηαηί απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη ε 

επηρείξεζε πξαγκαηνπνηεί πςειέο επελδχζεηο νη νπνίεο κπνξεί λα έρνπλ πςειέο 

απνδφζεηο ζην κέιινλ. 
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 Παξαιιαγή Λεηηνπξγηθώλ ρξεκαηνξνώλ (Operating Cashflow OCF) 

 

Σν ιεηηνπξγηθφ θεθάιαην ππνινγίδεηαη σο κία ζεηξά πξάμεσλ ζην θαζαξφ 

εηζφδεκα. Δπηπρψο γηα ηνλ αλαιπηή αλαθέξεηαη μεθάζαξα ζε φια ηα ηζνδχγηα 

ρξεκαηηθψλ ξνψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Δίλαη επίζεο γλσζηφ σο «ρξεκαηηθέο εηζξνέο 

απφ παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο». Έλαο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ OCF  είλαη ν 

παξαθάησ :  

 

 

 

Σν OCF  είλαη ηα θεθάιαηα ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη απφ ηε παξαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη απνηειεί θαιχηεξν κέζν κέηξεζεο ησλ θεξδψλ 

ηεο επηρείξεζεο απφ ηα έζνδα ηνπ P/E Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη κπνξεί ε επηρείξεζε λα 

εκθαλίδεη ζεηηθά θαζαξά έζνδα, αιιά λα εκθαλίδεη αδπλακία πιεξσκήο ησλ νθεηιψλ 

ηεο. 

Μπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζαλ δείθηεο ηεο πνηφηεηαο ησλ εζφδσλ ηεο 

επηρείξεζεο. Γηα παξάδεηγκα αλ εκθαλίδεη πςειά θέξδε, αιιά αξλεηηθφ OCF, ηφηε ε 

επηρείξεζε κάιινλ ρξεζηκνπνηεί επηζεηηθέο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο, γηα λα εκθαλίζεη 

πςειά θέξδε εθεί πνπ δελ ππάξρνπλ.  

 

Υξεζηκνπνηώληαο ην P/CF 

 

Γηα αθφκε κία θνξά θαη ζε απηφ ην δείθηε, ε αγνξά αληακείβεη κεηνρέο κε 

ρακειφ Cash Flow. Οπζηαζηηθά κία κεηνρή κε ρακειφ cash flow ζεσξείηαη 

ππνηηκεκέλε νπφηε αλακέλεηαη ε ηηκή ηεο λα απμεζεί, ελψ κία κε πςειφ 

ππεξηηκεκέλε θαη θαηά ζπλέπεηα ε ηηκή ηεο ζα κεησζεί. 

ηελ πξψηε πεξίπησζε ε ιχζε είλαη λα αγνξάζεη ν επελδπηήο ηελ ζπγθεθξηκέλε 

κεηνρή, ελψ ζηελ δεχηεξε λα βγεη ζε ζέζε short selling αλ θπζηθά ππάξρεη απηή ε 

δπλαηφηεηα.  
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Πόηε κία κεηνρή ζεωξείηαη αθξηβή θαη πόηε θηελή ; 

 

Καη πάιη φπσο θαη ζηνπο πξνεγνχκελνπο δείθηεο, δελ κπνξνχκε λα νξίζνπκε κε 

ζαθήλεηα πνηεο ηηκέο ηνπ δείθηε νξίδνπλ κία κεηνρή σο αθξηβή ή θηελή. Όια 

εμαξηψληαη γηα αθφκα κία θνξά απφ ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο ζηνλ θιάδν. 

 

 

Πξνβιήκαηα ηνπ P/CF  

 

Έλα πξφβιεκα ηνπ αξηζκνδείθηε απηνχ είλαη νη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ηηκψλ πνπ καο 

δίλεη απφ έηνο ζε έηνο αθφκα θαη γηα ηελ ίδηα κεηνρή, θάηη ην νπνίν θπζηθά θάλεη 

δχζθνιε ηελ αλάιπζε ηνπ επελδπηή, κε ζπλέπεηα πνιιέο θνξέο λα νδεγεζεί ζε 

ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί κία επηρείξεζε λα έρεη πρ γηα ην 

2004 πςειέο ρξεκαηνξνέο, αιιά ην 2005 λα είλαη εμαηξεηηθά ρακειέο. Απηφ κπνξεί 

θπζηθά λα είλαη έλδεημε πξνβιήκαηνο ηεο επηρείξεζεο, απφ ηελ άιιε φκσο, κπνξεί λα 

ζπκβαίλεη δηφηη ε επηρείξεζε πξνρψξεζε ζε επελδχζεηο νη νπνίεο κπνξεί λα 

βειηηψλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ν επελδπηήο ίζσο 

νδεγεζεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε επηρείξεζε έρεη πξνβιήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο θαη 

θαηά ζπλέπεηα ε ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο ζα πέζεη, ελψ απηή αλαπηχζζεηαη θαη ζα 

νδεγεζεί ε κεηνρή ζε πςειφηεξεο ηηκέο. Γηα αθφκε κία θνξά ινηπφλ ν δείθηεο απηφο 

ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ππφινηπνπο αξηζκνδείθηεο 

ζεκειηψδνπο αλάιπζεο. 
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3.6.5 Γείθηεο Σηκήο Πξνο Πωιήζεηο Μεηνρήο P/S 

 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο ζεκειηψδνπο αλάιπζεο εκθαλίζηεθε πξψηε θνξά ζην 

βηβιίν ηνπ Phillip Fisher(1958) φπνπ ηνλ αλέθεξε σο ρξήζηκν εξγαιείν αμηνιφγεζεο 

επελδχζεσλ. ηε ζπλέρεηα ν πηφο Fischer ην 1984 ρξεζηκνπνίεζε ην δείθηε σο ην 

θαηά θχξην ιφγν εξγαιείν γηα επηινγή κεηνρψλ. ην βηβιίν ηνπ O’Shaughnessy 

(2005) πεξηγξάθεηαη σο ν θαιχηεξνο δείθηεο ζεκειηψδνπο αλάιπζεο. 

 

Ση είλαη 

 

Ο δείθηεο P/S είλαη αληίζηνηρνο ηνπ P/E αιιά πξνζθέξεη κεγαιχηεξε αθξίβεηα 

θαη ζίγνπξα νδεγεί ζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Τπνινγίδεηαη απφ ηνλ ιφγν ηεο αμίαο 

ηεο κεηνρήο πξνο ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο πσιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε εηαηξεία 

κέζα ζην ινγηζηηθφ έηνο, αλά κεηνρή.  

 

P/S = Αγνξαία Αμία Μεηνρήο / Πωιήζεηο Αλά Μεηνρή 

 

Μαο δείρλεη νπζηαζηηθά ν δείθηεο ην πφζν θνζηνινγεί ε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά 

θάζε έλα επξψ πσιήζεσλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

Υξεζηκνπνηώληαο ην P/S 

 

Ο δείθηεο απηφο ραίξεη εθηίκεζεο γηα ηνλ παξαθάησ θπξίσο ιφγν. Τπάξρνπλ 

νξηζκέλνη παξαγσγηθνί θιάδνη, νη εηαηξείεο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα κελ παξάγνπλ 

θέξδε γηα κία ζεηξά εηψλ, ή ηνπιάρηζηνλ λα κελ παξάγνπλ αμηφινγα θέξδε. Απηφ 

θπζηθά δελ ζεκαίλεη φηη έρνπλ άζρεκεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο. Παξφια απηά ν 

δείθηεο P/E ηνπο, ζα ππνδεηθλχεη φηη ν επελδπηήο ζα πξέπεη λα ηηο απνθχγεη.  

ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ δείθηε P/S, αληί γηα 

ηνλ P/E, γηα λα δνχκε αλ ππάξρνπλ πξννπηηθέο αλάπηπμεο θαη θαηά πφζν ε κεηνρή 

κπνξεί λα έρεη ππεξηηκεζεί πιένλ, θαη νπζηαζηηθά λα έρεη εμαληιήζεη ηηο 

αλαπηπμηαθέο ηεο πξννπηηθέο. 
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Ο δείθηεο P/S είλαη επίζεο πνιχ ρξήζηκνο ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ, κηα επηρείξεζε 

έρεη αξρίζεη λα ζεκεηψλεη δεκίεο, άξα δελ έρεη δείθηε P/E, αλάινγα θπζηθά κε ηνλ 

επελδπηή φπσο αλαθέξζεθε ήδε ζηελ αλάιπζε ηνπ δείθηε, νπφηε δελ είλαη δπλαηφλ 

λα γίλεη εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο κεηνρήο ηεο. Δθηφο απηνχ κηα επηρείξεζε πνπ 

έρεη δεκίεο θαηά πάζα πηζαλφηεηα δελ δίλεη κεξίζκαηα ζηνπο κεηφρνπο ηεο φπνηε 

ράλεηαη αθφκα έλα κέηξν ζχγθξηζεο 

Γηα παξάδεηγκα αο ζθεθηνχκε πψο κπνξεί λα αμηνινγεζεί κηα επηρείξεζε θαη ε 

κεηνρή ηεο, ε νπνία δελ είρε θαζφινπ θέξδε ηνλ πξνεγνχκελν έηνο.  P/E δελ ππάξρεη, 

νπφηε ζα θνηηάμνπκε ην P/S ηεο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα καο δείμεη αλ ε κεηνρή ηεο 

επηρείξεζεο είλαη ππνηηκεκέλε ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ηνπ θιάδνπ ηεο. 

Αο ππνζέζνπκε ηψξα πσο ην P/S ηεο κεηνρήο πνπ αζρνινχκαζηε είλαη γηα 

παξάδεηγκα 0,7, ελψ νη ππφινηπεο κεηνρέο ηνπ θιάδνπ έρνπλ γχξσ ζην 2. Απηφ 

ζεκαίλεη πσο αλ ε επηρείξεζε θαηαθέξεη λα αληηζηξέςεη ην αξλεηηθφ γηα απηήλ θιίκα 

ε κεηνρή ηεο ζα ζεκεηψζεη ζεκαληηθά θέξδε, θαη ν δείθηεο P/S ζα απμεζεί θαη ζα 

πιεζηάζεη ηα επίπεδα ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη. 

ε γεληθέο γξακκέο, θαη ζε απηφ ην δείθηε κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε αγνξά 

επλνεί κεηνρέο κε ρακειέο ηηκέο P/S δίλνληαο ηνπο πςειέο απνδφζεηο καθξνρξφληα. 

 

Πόηε κία κεηνρή ζεωξείηαη αθξηβή θαη πόηε θηελή ; 

 

Γηα αθφκα κία θνξά, νη ηηκέο ζηηο νπνίεο ζεσξείηαη κηα κεηνρή φηη είλαη 

ππεξηηκεκέλε ή ππνηηκεκέλε, είλαη ζρεηηθέο θαη εμαξηψληαη απφ ηνλ θιάδν. Παξφια 

απηά, ηζρχεη θαη φηη ηζρχεη ιίγν πνιχ θαη ζηνπο ππφινηπνπο δείθηεο πνπ έρνπκε δεη 

έσο ηψξα. Αλ ε ηηκή ηνπ P/S κηαο κεηνρήο είλαη ρακειφηεξε απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ 

θιάδνπ ηφηε κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη είλαη ππνηηκεκέλε. Αλ είλαη πςειφηεξε, ηφηε 

ίζσο είλαη ππεξηηκεκέλε. Δδψ λα ππελζπκίζνπκε γηα αθφκε κία θνξά, φηη απηέο νη 

ηηκέο απφ κφλεο ηνπο δελ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα 
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Πξνβιήκαηα ηνπP/S 

 

Ο δείθηεο απηφο ππνθέξεη ιίγν πνιχ απφ ηα ίδηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ θαη νη 

ππφινηπνη δείθηεο. Αλ θαη ζε γεληθέο γξακκέο καο δίλεη πνιχ θαιχηεξεο εθηηκήζεηο 

απφ ηνλ P/E, δελ ιακβάλεη ππφςε ηνπ ην πηζαλφ ρξένο ηεο επηρείξεζεο. Δίλαη 

πξνθαλέο φηη κία επηρείξεζε ε νπνία έρεη πςειά ρξέε, δελ έρεη θαη πνιχ θαιέο 

πξννπηηθέο αλάπηπμεο, αιιά κπνξεί λα έρεη αξθεηά ρακειφ P/S θάηη πνπ είλαη 

παξαπιαλεηηθφ ζε απηή ηε πεξίπησζε κίαο θαη εκθαλίδεη ηε κεηνρή σο ππνηηκεκέλε 

θαη άξα θαιή επθαηξία αγνξάο. 

Αθφκα, αλ θαη πνιινί επελδπηέο ζεσξνχλ φηη απηφο ν δείθηεο είλαη πην αμηφπηζην 

κέηξν ηεο αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο απφ ην P/E, απηφ δελ ηζρχεη πάληα. Όπσο 

αλαθέξακε ζηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ P/E ηα έζνδα πνπ ρξεζηκνπνηεί πξνθχπηνπλ κέζα 

απφ ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο, θάηη πνπ απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο λα έρνπλ αιιαρζεί απφ 

ηελ επηρείξεζε γηα λα δείμεη θαιχηεξε εηθφλα ζηνπο επελδπηέο. Απηφ φκσο δε 

ζεκαίλεη φηη νη πσιήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν P/S είλαη απαξαίηεηα εηιηθξηλείο θαη δελ 

ππάξρνπλ πεξηζψξηα ακθηζβήηεζεο.  

Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα ηνπ δείθηε είλαη φηη ην χςνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί δελ δίλεη θακία απνιχησο εηθφλα γηα ην χςνο ησλ θεξδψλ. Μπνξεί 

δειαδή δχν εηαηξείεο πνπ έρνπλ ηνλ ίδην θχθιν εξγαζηψλ λα ιεηηνπξγνχλ κε 

δηαθνξεηηθφ πεξηζψξην θέξδνπο. 

αλ ζπκπέξαζκα κπνξνχκε λα πνχκε πσο, λαη, ίζσο είλαη ν θαιχηεξνο δείθηεο 

ζεκειηψδνπο αλάιπζεο αιιά απηφ δε ζεκαίλεη πσο δε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε 

ζηελ αλάιπζε καο, θαη πξνηνχ πεξάζνπκε ζε νπνηαδήπνηε επελδπηηθή απφθαζε, ηνπο 

ππφινηπνπο δείθηεο ζεκειηψδνπο, αιιά θαη άιια ζηνηρεία ηα νπνία αθνξνχλ ηα ρξέε, 

ηηο πσιήζεηο, ηηο αγνξέο θηι φπσο αλαθέξακε θαη ζηα εηζαγσγηθά ηνπ θεθαιαίνπ. 
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3.6.6 Μεξηζκαηηθή Απόδνζε 

 

Δδψ θαη πνιιά ρξφληα επηθξαηεί ε άπνςε φηη κία επηρείξεζε κπνξεί λα επεξεάζεη 

ηελ ηηκή ησλ κεηνρψλ ηεο αιιάδνληαο ηελ κεξηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο. Γειαδή κπνξεί 

λα απμήζεη ηελ αμία ησλ κεηνρψλ, απμάλνληαο ην κέξηζκα πνπ απνδίδεη ζηνπο 

θαηφρνπο ησλ κεηνρψλ ηεο. 

Όζνλ αθνξά ην γηαηί ζπκβαίλεη απηφ, ε επηθξαηνχζα άπνςε είλαη φηη νη επελδπηέο 

πξνηηκνχλ λα έρνπλ πρ έλα επξψ θέξδνο απφ κέξηζκα, παξά απφ κηα κειινληηθή 

αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο. Πξνθαλψο εδψ ηζρχεη ην γλσκηθφ «θάιην κηα θαη ζην 

ρέξη, παξά δέθα θαη θαξηέξη». Έηζη νη επελδπηέο ζα πξνηηκήζνπλ κία κεηνρή πνπ 

απνδίδεη πςειά κεξίζκαηα, ζε ζρέζε κε άιιεο νη νπνίεο έρνπλ ρακειφηεξα, θαη έηζη 

ζα απμεζνχλ νη ηηκέο ησλ πξψησλ. Οη Graham θαη Todd (1951) είλαη νη θπξηφηεξνη 

ππέξκαρνη ηεο ζεσξίαο απηήο. 

Απφ ηελ άιιε νη Modigliani θαη Miller (1961) ππνδεηθλχνπλ φηη, αλ ε επηρείξεζε 

δελ αθήλεη ηελ κεξηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο λα επεξεάζεη ηηο επελδπηηθέο ηεο 

απνθάζεηο, θαη αλ παξαβιέςνπκε πξνο ζηηγκήλ ηνπο θφξνπο θαη ηα έμνδα 

ζπλαιιαγψλ, ηφηε ε κεξηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο δελ ζα έπξεπε λα 

επεξεάδεη θαζφινπ ηελ ηηκή ησλ κεηνρψλ ηεο. Ζ πξνζέγγηζε ηνπο δειψλεη φκσο, φηη 

ε χπαξμε θφξσλ ζηα έζνδα θαη ηα θέξδε, ζα έπξεπε λα θάλεη ηηο κεηνρέο πνπ έρνπλ 

ρακειφηεξα κεξίζκαηα πην επηζπκεηέο απφ ηνπο επελδπηέο. 

 

Ση είλαη 

 

Ο δείθηεο απηφο καο δείρλεη πφζα ρξήκαηα πιεξψλεη ε επηρείξεζε ζηελ νπνία 

αλήθεη ε κεηνρή θάζε ρξφλν ζε ζρέζε κε ηελ αμία ηεο κεηνρήο ηεο. Τπνινγίδεηαη απφ 

ηνλ ηχπν :  

 

Μ.Α.= Δηήζην Μέξηζκα αλά κεηνρή  / ηηκή δηαπξαγκάηεπζεο κεηνρήο   
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Πξνβιήκαηα ηνπ Γείθηε Μεξηζκαηηθήο Απόδνζεο 

 

Σα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη απηφο ν δείθηεο έρνπλ ζρέζε κε ηνπο 

ίδηνπο ηνπο επελδπηέο. Όπσο αλαθέξζεθε ζην πξψην θνκκάηη ηεο αλάιπζεο ηνπ 

δείθηε άιινη επελδπηέο πξνηηκνχλ κεηνρέο κε πςειή κεξηζκαηηθή απφδνζε θαη άιινη 

κε ρακειή. Σν πξνο πνηα θαηεχζπλζε ζα θηλεζεί κία κεηνρή δελ εμαξηάηαη 

απαξαίηεηα απφ ην χςνο ηεο κεξηζκαηηθήο ηεο απφδνζεο αιιά απφ ηελ αλαινγία 

επελδπηψλ νη νπνίνη πξνηηκνχλ κεηνρέο κε πςειή κεξηζκαηηθή απφδνζε θαη 

επελδπηψλ πνπ πξνηηκνχλ ρακειή. Γεληθά φκσο, ε πςειή κεξηζκαηηθή πνιηηηθή κίαο 

κεηνρήο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θξηηήξην επηινγήο ηεο κεηνρήο εηδηθά γηα ηνπο 

καθξνπξφζεζκνπο επελδπηέο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΔΠΙΛΟΓΗ ΜΔΣΟΥΧΝ ΜΔ ΒΑΗ ΣΗΝ 

ΘΔΜΔΛΙΧΓΗ ΑΝΑΛΤΗ 

 

 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα αζρνιεζνχκε κε ην θπξίσο κέξνο ηεο δηπισκαηηθήο 

απηήο. Δπηιέρηεθαλ πέληε θιάδνη κεηνρψλ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ ησλ νπνίσλ 

νη κεηνρέο ζα είλαη ην αληηθείκελν ηηο κειέηεο. Οπζηαζηηθά ζα πξνρσξήζνπκε ζε 

ζεκειηψδε αλάιπζε γηα απηέο ηηο κεηνρέο γηα ηελ πεληαεηία 2005 έσο 2009, ζε εηήζηα 

βάζε, ρξεζηκνπνηψληαο ην 2004 ζαλ έηνο βάζεο. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηεο κεηνρέο 

μεθίλεζαλ λα δηαπξαγκαηεχνληαη κεηά ην 2004 ζαλ ηηκή βάζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ησλ απνδφζεσλ ηνπο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ηηκέο θιεηζίκαηνο ηεο πξψηεο κέξαο 

δηαπξαγκάηεπζεο ησλ κεηνρψλ. 

Οη δείθηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη απηνί νη νπνίνη έηπραλ αλάιπζεο ζηηο 

πξνεγνχκελεο ελφηεηεο ηεο δηπισκαηηθήο. Οη πίλαθεο πνπ παξαηίζεληαη είλαη 

νκαδνπνηεκέλνη θαηά ηνπο δείθηεο ζεκειηψδνπο αλάιπζεο. 

 

Δπηιερζέληεο Κιάδνη Μεηνρώλ Καη Κωδηθνί Υ.Α.Α. 

Παξαθάησ παξαζέηνπκε ηηο νλνκαζίεο ησλ κεηνρψλ πνπ ζα εμεηαζζνχλ θαζψο θαη 

ηνπο θσδηθνχο ηνπο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. 
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Πίλαθαο 1 : Υξεκαηννηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο 

α/α Όλνκα Μεηνρήο Κωδηθόο ΥΑΑ 

1 ΑΗΟΛΗΚΖ ΑΔΔΥ ΑΗΟΛΚ 

2 ALTIUS AEEX ΑΛΣΗ 

3 ALPHA TRUST 

ΑΝΓΡΟΜΔΓΑ 

ΑΝΓΡΟ 

4 ΧΜΔΓΑ ΑΔΔΥ ΑΣΡΑ 

5 ΓΗΑ ΑΔΔΥ ΓΗΑ 

6 EUROLINE AEEX ΔΛΑΗΝ 

7 EUROXX ΑΔΠΔΤ ΔΥ 

8 Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα ΔΥΑΔ 

9 Interinvest – Γηεζ. Δπ. ΗΝΣΔΡ 

10 Κνχκπαο πκκεηνρψλ ΚΟΤΜ 

11 Marfin Investment Group ΜΗΓ 

12 Παξλαζζφο Δπηρ. ΠΑΡΝ 

13 Sciens Γηεζλήο πκκ. ΑΔ ΗΔΝ 

14 AXON πκκεηνρψλ ΑΥΟΝ 
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Πίλαθαο 2 : Μέζα Δλεκέξωζεο 

Α/Α Όλνκα Μεηνρήο Κωδηθόο ΥΑΑ 

15 Audiovisual ΑΒΔ 

16 Διεχζεξε Σειεφξαζε 

Alter 

ΑΛΣΔΡ 

17 Αηηηθέο εθδφζεηο ΑΣΔΚ 

18 Αηέξκσλ ΑΣΔΡΜ 

19 ΓΟΛ ΓΟΛ 

20 Καζεκεξηλή ΚΑΘΖ 

21 Ληβάλε Δθδνηηθφο 

Οξγαληζκφο 

ΛΗΒΑΝ 

22 Λπκπέξεο εθδφζεηο ΛΤΜΠΔ 

23 Ναπηεκπνξηθή ΝΑΤΣ 

24 Πήγαζνο Δθδνηηθή Α.Δ. ΠΖΓΑ 

25 Σεγφπνπινο ρ.θ. ΣΔΓΟ 

26 Σερληθέο Δθδφζεηο ΣΔΚΓΟ 

27 Σειέηππνο ΣΖΛΔΣ 
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Πίλαθαο 3 : Σξάπεδεο 

Α/Α Όλνκα Μεηνρήο Κωδηθόο ΥΑΑ 

28 Alpha Bank ΑΛΦΑ 

29 Aspis Bank (T bank) ΑΠΣ 

30 Αγξνηηθή Σξάπεδα ΑΣΔ 

31 Attica Bank ΑΣΣ 

32 Γεληθή Σξάπεδα ΓΣΔ 

33 Marfin Δγλαηία Σξάπεδα ΔΓΝΑΚ 

34 Σξάπεδα Διιάδνο ΔΛΛ 

35 Δκπνξηθή Σξάπεδα ΔΜΠ 

36 Δζληθή Σξάπεδα ΔΣΔ 

37 Eurobank EFG ΔΤΡΧΒ 

38 Σξάπεδα Κχπξνπ ΚΤΠΡ 

39 Marfin Popular Bank ΜΑΡΦΒ 

40 Σξάπεδα Πεηξαηψο ΠΔΗΡ 

41 Σξάπεδα Proton ΠΡΟ 

42 Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην ΣΣ 

 

Πίλαθαο 4 : Τγεία 

Α/Α Όλνκα Μεηνρήο Κωδηθόο ΥΑΑ 

43 Alapis ΑΛΑΠΗ 

44 Euromedica ΔΤΡΟΜ 

45 Ηαζψ ΗΑΧ 

46 Ηαηξηθφ Αζελψλ ΗΑΣΡ 

47 Lavipharm ΛΑΒΗ 

48 Medicon Hellas ΜΔΝΣΗ 

49 Βηνηαηξηθή θαη Ρνκπνηηθή 

Σερλνινγία 

ΝΣΟΚΥΟ 

50 Πξαμηηέιεην ΠΡΑΞΚ 

51 Πξαμηηέιεην 

Πξνλνκηνχρεο 

ΠΡΑΞΠ 

52 Τγεία ΤΓΔΗΑ 
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Πίλαθαο 5 : Αθίλεηε Πεξηνπζία 

Α/Α Όλνκα Μεηνρήο Κωδηθόο ΥΑΑ 

53 ΒΑΛΚΑΝ Αθίλεηα ΒΑΛΚ 

54 ΒΧΒΟ ΜΠΑΜΠΖ ΒΧΒΟ 

55 ΔΛΒΗΔΜΔΚ ΔΛΒΗΟ 

56 EUROBANK 

PROPERTIES ΑΔΔΑΠ 

ΔΤΠΡΟ 

57 REDS(KO) ΚΑΜΠ 

58 ΚΔΚΡΟΦ ΚΔΚΡ 

59 LAMDA 

DEVELOPMENT 

ΛΑΜΓΑ 

60 MIG REAL ESTATE ΜΗΓΡΔ 

61 PASAL Α.Δ. ΠΑΑΛ 

62 TRASTOR ΑΔΔΑΠ ΣΡΑΣΟΡ 

 

 

Πιεξνθνξίεο γηα ηηο επηιερζείζεο κεηνρέο 

 

Όζνλ αθνξά ηνλ θιάδν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ νη κεηνρέο ησλ 

ΧΜΔΓΑ ΑΔΔΥ, EUROLINE AEEX θαη EUROXX ΑΔΠΔΤ δελ ζα καο 

απαζρνιήζνπλ θαη δε ζα γίλεη ζεκειηψδεο αλάιπζε γηα απηέο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη 

φιεο ηνπο βξίζθνληαη ππφ επηηήξεζε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη νη κέξεο 

δηαπξαγκάηεπζεο ηνπο είλαη ειάρηζηεο. 

ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ε κεηνρή ηεο  Marfin Popular 

Bank μεθίλεζε λα δηαπξαγκαηεχεηαη ζην Υ.Α.Α ην 2007 άξα θαη ε αλάιπζε ησλ 

ζεκειησδψλ ηεο ζα μεθηλήζνπλ απφ ην έηνο απηφ. Ζ κεηνρή ηνπ Σαρπδξνκηθνχ 

Σακηεπηεξίνπ μεθίλεζε λα δηαπξαγκαηεχεηαη απφ ην 2006 θαη θαηά ζπλέπεηα ε 

αλάιπζε ζα μεθηλήζεη απφ ην 2006. Δπίζεο δελ βξέζεθαλ ηζνινγηζκνί ηεο Σξάπεδαο 

ηεο Διιάδνο, νπφηε έγηλε εθαξκνγή κφλν ηνπ δείθηε κεξηζκαηηθήο απφδνζεο. 

ηνλ θιάδν πγείαο δε ζα γίλεη ζεκειηψδεο αλάιπζε γηα ηηο κεηνρέο ηεο 

Βηνηαηξηθήο θαη Ρνκπνηηθήο Σερλνινγίαο αιιά νχηε γηα ηηο θνηλέο θαη πξνλνκηνχρεο 

κεηνρέο ηνπ Πξαμηηέιεηνπ. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ε δηαπξαγκάηεπζε μεθίλεζε ηνλ 

Μάην ηνπ 2009 θαη ιίγνπο κήλεο κεηά ηέζεθε ππφ επηηήξεζε. Άξα δελ ππάξρνπλ νχηε 



 51 

ηα ζηνηρεία νχηε θαη ιφγνο θπζηθά λα αζρνιεζεί/η θάπνηνο κεηνρήο κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε κεηνρή. Όζνλ αθνξά ηηο κεηνρέο ηνπ Πξαμηηέιεηνπ, δελ 

δηαπξαγκαηεχνληαη πιένλ ζην Υ.Α.Α. θαη πξηλ γίλεη απηφ βξηζθφληνπζαλ ππφ 

επηηήξεζε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Σέινο γηα ηνλ θιάδν ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζεκεηψλνληαη ηα εμήο. Ζ κεηνρή 

ηεο Mig Real Estate άξρηζε λα δηαπξαγκαηεχεηαη απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2009 θαη θαηά 

ζπλέπεηα ζεκειηψδεο αλάιπζε ηεο κεηνρήο ζα γίλεη κφλν γηα ην έηνο 2009. 

Ζ κεηνρή ηεο EUROBANK PROPERTIES ΑΔΔΑΠ μεθίλεζε δηαπξαγκάηεπζε ζηηο 

2006 θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αξηζκνδεηθηψλ ηεο ζα μεθηλνχλ απφ απηφ ην έηνο 

επίζεο. 

Ζ κεηνρή ηεο  PASAL Α.Δ. δηαπξαγκαηεχεηαη ζην Υ.Α.Α. απφ ην 2008 κε φηη 

απηφ ζεκαίλεη γηα ηελ ζεκειηψδε αλάιπζε ηεο κεηνρήο. 

Γηα ηελ ΒΑΛΚΑΝ Αθίλεηα δπζηπρψο δελ βξέζεθαλ φινη νη ηζνινγηζκνί ηεο 

εηαηξείαο θαη θαηά ζπλέπεηα ε ζεκειηψδεο αλάιπζε ηεο κεηνρήο ζα πεξηνξηζηεί ζηα 

ππάξρνληα ζηνηρεία. 

Ζ κεηνρή ηεο TRASTOR μεθίλεζε δηαπξαγκάηεπζε ην 2006. 
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4.1 Απνδόζεηο Μεηνρώλ ζε Πνζνζηά Αλά Κιάδν 

 

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο δίλνπκε ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ησλ ηηκψλ αλά έηνο. 

Χο ηηκή βάζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηειεπηαία ηηκή δηαπξαγκάηεπζεο ηεο κεηνρήο, ηελ 

ηειεπηαία εκέξα ηνπ 2004. Πξνθαλψο ηα παξαθάησ λνχκεξα είλαη ζηαζεξά 

αλεμάξηεηα απφ ηε κέζνδν ζεκειηψδνπο αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε. 

Όζνλ αθνξά πεδία ηηκψλ κε παχιεο, ζπκβνιίδνπλ φηη ε δηαπξαγκάηεπζε ηεο 

κεηνρήο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ μεθίλεζε ζε κεηαγελέζηεξν έηνο, ή φηη 

έρεη δηαθνπεί ε δηαπξαγκάηεπζε ηεο γηα ιφγνπο επηηήξεζεο θηι. ηε δεχηεξε 

πεξίπησζε κεηνρψλ, δελ ππάξρεη λφεκα λα πξνρσξήζνπκε ζε ζεκειηψδε αλάιπζε 

κηαο θαη δελ δηαπξαγκαηεχεηαη θαλ ζηηο αγνξέο. 

 

Πίλαθαο 4.1.1 : Πνζνζηηαίεο Μεηαβνιέο Σηκώλ Κιάδνπ Μέζωλ Δλεκέξωζεο 

Όλνκα Μεηνρήο 2005 2006 2007 2008 2009 ΜΔΟ 

ΟΡΟ 

Audiovisual 11,4 90,15 -11,38 -59,81 -54,65 -4,858 

Διεύζεξε Σει.Alter 51,7 56,95 84 -50,62 -38,05 20,796 

Αηηηθέο εθδόζεηο -14,57 -22,05 66,03 -67,95 14,18 -4,872 

Αηέξκωλ -43,37 -56,02 -25,8 -78,26 40 -32,69 

ΓΟΛ 3,26 -10,75 -12,05 -15,32 -5,71 -8,114 

Καζεκεξηλή 12,63 11,83 11,69 -25,18 -16,83 -1,172 

Ληβάλε Δθδ. Οξγαλ. 153,06 50,8 34,75 -83,33 28,57 36,77 

Λπκπέξεο εθδόζεηο -5 13,68 62,03 -35,42 -64,60 -5,862 

Ναπηεκπνξηθή -15,66 25,71 -6,25 -32,72 -36,03 -12,99 

Πήγαζνο Δθδνηηθή 8,93 0 35,38 -6,81 14,63 10,426 

Σεγόπνπινο ρ.θ. -20 -8,82 16,12 -13,88 32,25 1,134 

Σερληθέο Δθδόζεηο 11,23 39,39 -21,73 -25,92 -47,5 -8,906 

Σειέηππνο -8,33 35,73 -5,08 27,98 -18,06 6,448 

ΜΔΟ ΟΡΟ 11,175385 17,4308 17,5162 -35,94 -11,68  

 

Απφ ηνλ πίλαθα 4.1.1 βιέπνπκε φηη νη κεηνρέο κε ηε κεγαιχηεξε αχμεζε ηεο ηηκήο 

ηνπο είλαη νη κεηνρέο ηνπ Δθδνηηθνχ Οξγαληζκνχ Ληβάλε, ηεο ειεχζεξεο Σειεφξαζεο 

ΑΛΣΔΡ θαη ηνπ Πήγαζνπ. 
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Πίλαθαο 4.1.2 : Πνζνζηηαίεο Μεηαβνιέο Σηκώλ Σξαπεδηθνύ Κιάδνπ 

Όλνκα Μεηνρήο 2005 2006 2007 2008 2009 ΜΔΟ 

ΟΡΟ 

Alpha Bank 15,53 40,02 1,2 -73,08 34,42 3,618 

Aspis Bank (T 

bank) 

28,75 30,66 -30,61 -70,58 -7,5 -9,856 

Αγξνηηθή Σξάπεδα 49,25 -22 -2,05 -63,35 38,57 0,084 

Attica Bank 25,76 -2,42 -13,81 -26,92 -25,43 -8,564 

Γεληθή Σξάπεδα 22,85 -11,82 -28,13 -69,11 -22,77 -21,796 

Marfin Δγλαηία 

Σξάπεδα 

54,92 76,36 -35,82 -62,04 -6,34 5,416 

Σξάπεδα Διιάδνο 30,63 2,54 -5 -47,52 20,32 0,194 

Δκπνξηθή Σξάπεδα 60,88 -18,79 -12,84 -71,92 -26,95 -13,924 

Δζληθή Σξάπεδα 48,38 3,92 34,95 -70,79 48,36 12,964 

Eurobank EFG 6,7 23,2 8,36 -76,34 41,21 0,626 

Σξάπεδα Κύπξνπ 90,08 124,13 21,24 -78,64 84,64 48,29 

Marfin Popular 

Bank 

- - 13,75 -79,120 20,52 -14,95 

Σξάπεδα Πεηξαηώο 40,77 68,65 15,54 -76,04 29,02 15,588 

Σξάπεδα Proton 33,69 78,21 -10,58 -93,77 227,86 47,082 

Σαρπδξνκηθό 

Σακηεπηήξην 

- 42,78 -30,66 -54,65 -1,33 -10,965 

ΜΔΟ ΟΡΟ 39,09154 31,10286 -4,964 -67,5913 30,30667  

 

 

Απφ ηνλ πίλαθα 4.1.2 πξνθχπηεη φηη γηα ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν νη κεηνρέο πνπ 

εκθάληζαλ ηελ πςειφηεξε αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπο είλαη απηέο ηεο ηξάπεδαο Κχπξνπ 

θαη ηεο ηξάπεδαο PROTON. Υεηξφηεξεο είλαη ηεο Γεληθήο Σξάπεδαο θαη ηεο Μαξθίλ. 
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Πίλαθαο 4.1.3 : Πνζνζηηαίεο Μεηαβνιέο Σηκώλ Κιάδνπ Τγείαο 

Όλνκα Μεηνρήο 2005 2006 2007 2008 2009 ΜΔΟ 

ΟΡΟ 

Alapis -9,09 485 66,6 -76,92 13,33 95,784 

Euromedica 15,97 307,14 47,61 -60,95 5,65 63,084 

Ιαζώ -2,90 99 73,78 -57,34 -15,54 19,4 

Ιαηξηθό Αζελώλ 91,03 80,5 -8,4 -73,79 9,16 19,7 

Lavipharm -12,9 509,25 -40,72 -81,02 37,83 82,488 

Medicon Hellas -14,89 13 -7,96 -34,61 34,55 -1,982 

Βηνηαηξηθή θ 

Ρνκπνη. Σερλ. 

- - - - - - 

Πξαμηηέιεην - - - - - - 

Πξαμηηέιεην 

Πξνλνκηνύρεο 

- - - - - - 

Τγεία 31,63 182,17 -6,59 -53,23 -8,8 29,036 

ΜΔΟ ΟΡΟ 19,995 215,865 19,1825 -65,296 9,7  

 

 

ην θιάδν πγείαο, φπσο κπνξνχκε λα δνχκε ζηνλ πίλαθα 4.1.3, νη θαιχηεξεο κεηνρέο 

είλαη ηεο Αιάπηο θαη ηεο Λαβηθαξκ. Υεηξφηεξε κπνξεί λα ζεσξεζεί ε κεηνρή ηεο 

Medicon. 
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Πίλαθαο 4.1.4 : Πνζνζηηαίεο Μεηαβνιέο Σηκώλ Κιάδνπ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο 

Όλνκα Μεηνρήο 2005 2006 2007 2008 2009 ΜΔΟ 

ΟΡΟ 

ΒΑΛΚΑΝ Αθίλ. 50,81 150 39,13 -40,31 -53,40 29,246 

ΒΧΒΟ 

ΜΠΑΜΠΗ 

18,80 110,07 -30,27 -55,99 -51 -1,678 

ΔΛΒΙΔΜΔΚ -20 129,16 -9,09 -28,4 8,93 16,12 

EUROBANK 

PROPERTIES 

- 9,1 -46,53 -38,68 48,74 -6,8425 

REDS(KO) -9,66 29,41 35,12 -49,84 -23,78 -3,75 

ΚΔΚΡΟΦ -17,19 13,84 30,91 -73,16 -14,42 -12,004 

LAMDA 

DEVELOPMENT 

82,48 105,23 21,768 -7,530 79,62 56,3136 

MIG REAL 

ESTATE 

- - - - -3,125 -3,125 

PASAL Α.Δ. - - - -59,76 -44,68 -52,22 

TRASTOR 11,8812 21,6814 -22,1818 -47,66 12,5 -4,7566 

ΜΔΟ ΟΡΟ 16,7316 71,0614 2,35703 -44,59 -4,062  

 

 

ηνλ θιάδν αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηε κεγαιχηεξε απμεζε ηηκήο κεηνρήο εκθαλίδνπλ ε 

ΛΑΜΓΑ θαη ε ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΗΝΖΣΑ, ελψ ηε ρεηξφηεξε ε PASAL Α.Δ.  
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Πίλαθαο 4.1.5 : Πνζνζηηαίεο Μεηαβνιέο Σηκώλ Κιάδνπ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ 

Τπεξεζηώλ 

Όλνκα Μεηνρήο 2005 2006 2007 2008 2009 ΜΔΟ 

ΟΡΟ 

ΑΙΟΛΙΚΗ -10,71 20 0 -33,33 7,22 -3,364 

ALTIUS 46,031 14,67 -11,84 -51,07 17,58 3,0742 

ALPHA TRUST 

ΑΝΓΡΟΜΔΓΑ 

9,13 2,78 0,38 -59,07 32,07 -2,942 

ΧΜΔΓΑ - - - - - - 

ΓΙΑ 27,27 0 0 -67,14 41,30 0,286 

EUROLINE - - - - - - 

EUROXX - - - - - - 

Διι. Υξεκαηηζηήξηα 53,24 70,76 76,87 -76,65 32,72 31,388 

Interinvest  11,02 14,18 -1,86 -49,36 -3,75 -5,954 

Κνύκπαο πκκεηνρώλ 93,54 102,5 23,45 -87,33 -2,63 25,906 

Marfin Investment 

Group 

203,41 114,36 -37,18 -47,69 -27,2 41,14 

Παξλαζζόο 41,5 60 175 -65,45 16,66 45,542 

Sciens 61,11 50,86 29,14 -84,51 1,42 11,604 

AXON -19,14 26,31 -29,16 -72,05 71,05 -4,598 

ΜΔΟ ΟΡΟ 45,5291 42,556 19,566 -60,914 18,502  

 

 

ηνλ πίλαθα 4.1.5 γηα ηνλ θιάδν ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ νη κεηνρέο πνπ 

εκθαλίδνληαη λα απέδσζαλ πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ηνπ θιάδνπ είλαη 

ε ΠΑΡΝΑΟ, ε MIG θαη ε ΔΛΛ. ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑ. Δπίζεο παξαηεξνχκε φηη 

νιφθιεξνο ν θιάδνο ζεκείσζε απψιεηο ην έηνο 2008. 
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4.2 Αλάιπζε κε Βάζε ηνπο Γείθηεο Θεκειηώδνπο Αλάιπζεο 

 

Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ, ε κέζνδνο πνπ ζα 

αθνινπζεζεί ζηελ αλάιπζε καο ζα είλαη ε εμήο : Γηα θάζε δείθηε ζεκειηψδνπο 

αλάιπζεο ε ζχγθξηζε ζα γίλεη απνθιεηζηηθά αλά θιάδν θαη αλά έηνο. Δίλαη άλεπ 

νπζίαο λα ζπγθξίλνπκε ηνπο δείθηεο κεηνρψλ νη νπνίεο αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο 

παξαγσγηθνχο θιάδνπο νη νπνίνη πξνθαλψο έρνπλ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. 

 

4.2.1 Απνηειέζκαηα Γείθηε Μεξηζκαηηθήο Απόδνζεο 

 

Οη πίλαθεο απηήο ηεο ελφηεηαο δίλνπλ ηηο ηηκέο ηνπ δείθηε κεξηζκαηηθήο 

απφδνζεο γηα ηηο επηιερζείζεο κεηνρέο. Ο δείθηεο πξνθχπηεη φπσο αλαθέξακε ζην 

πξνεγνχκελν θεθάιαην απφ ηε δηαίξεζε ηνπ κεξίζκαηνο αλά κεηνρή πνπ απνδίδεη ε 

επηρείξεζε θαηά έηνο ζηνπο θαηφρνπο ησλ κεηνρψλ ηεο, πξνο ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο. 

ε πεξίπησζε πνπ κία κεηνρή εκθαλίδεη κεξηζκαηηθή απφδνζε ίζε κε ην κεδέλ γηα 

θάπνην έηνο, ηφηε ε εηαηξεία δελ έρεη κνηξάζεη κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο ηεο γηα απηφ 

ην έηνο. 
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Πίλαθαο 4.2.1.1 : Μεξηζκαηηθέο Απνδόζεηο Κιάδνπ Μέζωλ Δλεκέξωζεο 

Όλνκα Μεηνρήο 2004 2005 2006 2007 2008 ΜΔΟ 

ΟΡΟ 

Audiovisual 0,0539 0,0207 0,021 0,0535 0,1282 0,05546 

Διεύζεξε 

Σει.Alter 

0 0 0 0 0 0 

Αηηηθέο 

εθδόζεηο 

0,0191 0,0264 0,0046 0,0142 0,0186 0,01658 

Αηέξκωλ 0,0262 0,079 0 0 0 0,02104 

ΓΟΛ 0,0011 0 0,0202 0,0238 0 0,00902 

Καζεκεξηλή 0,0857 0,0279 0,0374 0,05 0 0,0402 

Ληβάλε Δθδ. 

Οξγαλ. 

0,1452 0,0321 0,0056 0 0 0,03658 

Λπκπέξεο 

εθδόζεηο 

0 0 0 0 0 0 

Ναπηεκπνξηθή 0,0336 0,0222 0,0182 0,036 0,0493 0,03186 

Πήγαζνο 

Δθδνηηθή 

0 0 0 0 0 0 

Σεγόπνπινο ρ.θ. 0,1912 0,112 0 0 0 0,06064 

Σερληθέο 

Δθδόζεηο 

0 0 0 0 0 0 

Σειέηππνο 0,0376 0,03 0,0316 0,0475 0,1555 0,06044 

ΜΔΟ ΟΡΟ 0,045662 0,026946 0,010662 0,017308 0,027046  

 

Παξαηεξνχκε απφ ηνλ πίλαθα 4.2.1.1, θαη έρνληαο σο δεδνκέλν φηη νη επελδπηέο 

απνδεηνχλ πςειφηεξεο απνδφζεηο, φηη ε θαιχηεξε επηινγή κεηνρήο ζα ήηαλ ε 

ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ. Πξνζθέξεη κέζν φξν κεξηζκαηηθψλ απνδφζεσλ γηα ηελ ππφ 

εμέηαζε πεληαεηία ίζε κε 0,06064, αξθεηά παξαπάλσ απφ ηηο ππφινηπεο θαη πεξίπνπ 

ίζε κε ηελ δεχηεξε θαιχηεξε επηινγή. Απηή είλαη ε κεηνρή ηνπ ΣΖΛΔΣΤΠΟΤ, κε 

κεξηζκαηηθή απφδνζε 0,06044. 

Δπίζεο παξαηεξνχκε φηη νη κεξηζκαηηθέο απνδφζεηο ηνπ θιάδνπ ζπλνιηθά, 

θπκαίλνληαη απφ 0,01 έσο 0,05 πεξίπνπ γηα ηελ πεληαεηία θαη θαηά ζπλέπεηα απηά ηα 

επίπεδα ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ θπζηνινγηθά. 
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Πίλαθαο 4.2.1.2 : Μεξηζκαηηθέο Απνδόζεηο Σξαπεδηθνύ Κιάδνπ 

Όλνκα 

Μεηνρήο 

2004 2005 2006 2007 2008 ΜΔΟ 

ΟΡΟ 

Alpha Bank 0,045 0,0375 0,0331 0,1475 0 0,05262 

Aspis Bank 0 0 0,0221 0,025 0 0,00942 

Αγξνηηθή Σξάπ 0 0,018 0,0236 0,0714 0 0,0226 

Attica Bank 0 0 0 0,0436 0 0,00872 

Γεληθή Σξάπ. 0 0 0 0 0 0 

Marfin 

Δγλαηία Σξάπ. 

0,0182 0,0064 0,01 0 0 0,00692 

Σξάπ. Διιάδνο 0,03772 0,03098 0,0394 0,0829 0,05165 0,04853 

Δκπνξηθή 

Σξάπ. 

0 0 0 0 0 0 

Δζληθή Σξάπ. 0,0218 0,0323 0,0239 0,1148 0 0,03856 

Eurobank EFG 0,0408 0,0413 0,039 0,147 0 0,05362 

Σξάπ. Κύπξνπ 0,0087 0,0068 0,0136 0,0936 0,0243 0,0294 

Marfin 

Popular Bank 

- - - 0,0385 0,0789 0,0587 

Σξάπ. 

Πεηξαηώο 

0,0298 0,0221 0,0245 0,1148 0 0,03824 

Σξάπ. Proton - 0 0,0255 0,02857 0,327869 0,0955 

Σαρπδξνκηθό 

Σακηεπηήξην 

- - 0,0175 0 0 0,005833 

ΜΔΟ 

ΟΡΟ 

0,0168 0,0150 0,01944 0,0605 0,032181  

 

Παξαηεξνχκε απφ ηνλ πίλαθα 4.2.1.2, θαη έρνληαο σο δεδνκέλν φηη νη επελδπηέο 

απνδεηνχλ πςειφηεξεο απνδφζεηο, φηη ε θαιχηεξε επηινγή κεηνρήο ζα ήηαλ απηή ηεο 

PROTON BANK. Πξνζθέξεη κέζν φξν κεξηζκαηηθψλ απνδφζεσλ γηα ηελ ππφ 

εμέηαζε πεληαεηία ίζν κε 0,0955, θαηά πνιχ πςειφηεξν απφ ηηο ππφινηπεο κεηνρέο. 

Γεχηεξε θαιχηεξε επηινγή είλαη ε κεηνρή ηεο MARFIN BANK, κε κέζν φξν 

κεξηζκαηηθήο απφδνζεο 0,0587. 
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Δπίζεο παξαηεξνχκε φηη νη κεξηζκαηηθέο απνδφζεηο ηνπ θιάδνπ ζπλνιηθά, 

θπκαίλνληαη απφ 0,015 έσο 0,19 πεξίπνπ γηα ηελ πεληαεηία θαη θαηά ζπλέπεηα απηά 

ηα επίπεδα ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ ηα φξηα δηαθχκαλζεο. 

 

 

Πίλαθαο 4.2.1.3 : Μεξηζκαηηθέο Απνδόζεηο Κιάδνπ Τγείαο 

Όλνκα 

Μεηνρήο 

2004 2005 2006 2007 2008 ΜΔΟ 

ΟΡΟ 

Alapis 0 0 0 0,0069 0,0027 0,00192 

Euromedica 0,0153 0,0025 0,0026 0,0094 0 0,00596 

Ιαζώ 0,0332 0,0334 0,0288 0,0743 0,0587 0,04568 

Ιαηξηθό 

Αζελώλ 

0,0108 0,008 0,0131 0,05 0,0382 0,02402 

Lavipharm 0,0370

4 

0 0,0154 0 0 0,01048

8 

Medicon 

Hellas 

0,0825 0,0664 0,0721 0,1103 0,082 0,08266 

Βηνηαηξηθή θ 

Ρνκπνη. 

Σερλ. 

- - - - - - 

Πξαμηηέιεην - - - - - - 

Πξαμηηέιεην 

Πξνλνκηνύρε

ο 

- - - - - - 

Τγεία 0,1318 0 0 0,1006 0,0344

8 

0,05337

6 

 

ΜΔΟ 

ΟΡΟ 

0,0443

8 

0,0157

6 

0,0188

6 

0,0502

1 

0,0309  

 

Παξαηεξνχκε απφ ηνλ πίλαθα 4.2.1.3, θαη έρνληαο σο δεδνκέλν φηη νη επελδπηέο 

απνδεηνχλ πςειφηεξεο απνδφζεηο, φηη ε θαιχηεξε επηινγή κεηνρήο ζα ήηαλ απηή ηεο 

Medicon. Πξνζθέξεη κέζν φξν κεξηζκαηηθψλ απνδφζεσλ γηα ηελ ππφ εμέηαζε 
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πεληαεηία ίζν κε 0,08266. Γεχηεξε θαιχηεξε επηινγή είλαη ε κεηνρή ΤΓΔΗΑ, κε κέζν 

φξν κεξηζκαηηθήο απφδνζεο 0,053376. 

Δπίζεο παξαηεξνχκε φηη νη κεξηζκαηηθέο απνδφζεηο ηνπ θιάδνπ ζπλνιηθά, 

θπκαίλνληαη απφ 0,018 έσο 0,050 πεξίπνπ γηα ηελ πεληαεηία θαη θαηά ζπλέπεηα απηά 

ηα επίπεδα ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ ηα θπζηνινγηθά φξηα δηαθχκαλζεο. 

 

 

Πίλαθαο 4.2.1.4 : Μεξηζκαηηθέο Απνδόζεηο Κιάδνπ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο 

Όλνκα Μεηνρήο 2004 2005 2006 2007 2008 ΜΔΟ 

ΟΡΟ 

ΒΑΛΚΑΝ Αθίλ. - - - - - - 

ΒΧΒΟ 

ΜΠΑΜΠΗ 

0,0259 0,0137 0,01965 0,0067 2,2E-05 0,013194 

ΔΛΒΙΔΜΔΚ 0 0 0 0 0 0 

EUROBANK 

PROPERTIES 

0 0 0,0376 0,0736 0,0672 0,03568 

REDS(KO) 0 0 0,0031 0,0366 0 0,00794 

ΚΔΚΡΟΦ 0,0021 0,00054 0 0 0,0007 0,000668 

LAMDA 

DEVELOPMENT 

0 0 0,0161 0 0 0,00322 

MIG REAL 

ESTATE 

- - - - - - 

PASAL Α.Δ. - - - - 0 0 

TRASTOR - 0,05455 0,0575 0,1161 0,1032 0,082838 

ΜΔΟ ΟΡΟ 0,004667 0,009827 0,019136 0,033286 0,02139  

 

Παξαηεξνχκε απφ ηνλ πίλαθα 4.2.1.4, θαη έρνληαο σο δεδνκέλν φηη νη επελδπηέο 

απνδεηνχλ πςειφηεξεο κεξηζκαηηθέο απνδφζεηο, φηη ε θαιχηεξε επηινγή κεηνρήο ζα 

ήηαλ απηή ηεο TRASTOR. Πξνζθέξεη κέζν φξν κεξηζκαηηθψλ απνδφζεσλ γηα ηελ 

ππφ εμέηαζε πεληαεηία ίζν κε 0,082838. Γεχηεξε θαιχηεξε επηινγή είλαη ε κεηνρή 

ηεο EUROBANK PROPERTIES, κε κέζν φξν κεξηζκαηηθήο απφδνζεο 0,03568. 
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Δπίζεο παξαηεξνχκε φηη νη κεξηζκαηηθέο απνδφζεηο ηνπ θιάδνπ ζπλνιηθά, 

θπκαίλνληαη απφ 0,004 έσο 0,019 πεξίπνπ γηα ηελ πεληαεηία θαη θαηά ζπλέπεηα απηά 

ηα επίπεδα ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ ηα θπζηνινγηθά φξηα δηαθχκαλζεο. 

 

Πίλαθαο 4.2.1.5 : Μεξηζκαηηθέο Απνδόζεηο Κιάδνπ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ 

Τπεξεζηώλ 

Όλνκα Μεηνρήο 2004 2005 2006 2007 2008 ΜΔΟ 

ΟΡΟ 

ΑΙΟΛΙΚΗ 0,0444 0,0741 0,0741 0,1389 0 0,0663 

ALTIUS 0 0 0 0 0 0 

ALPHA TRUST 

ΑΝΓΡΟΜΔΓΑ 

0,0837 0,0969 0,0965 0 0,0743 0,07028 

ΧΜΔΓΑ - - - - - - 

ΓΙΑ 0,0643 0,07 0,0929 0 0,0923 0,0639 

EUROLINE - - - - - - 

EUROXX - - - - - - 

Διι. 

Υξεκαηηζηήξηα 

0,032 0,038 0,032 0 0,03 0,0264 

Interinvest  0 0 0 0 0 0 

Κνύκπαο 

πκκεηνρώλ 

0 0 0,057 0 0 0,0114 

Marfin 

Inv.Group 

0,118 0,58 0 0 0 0,1396 

Παξλαζζόο - - - - - - 

Sciens 0,1053 0,0313 0,0221 0 0 0,03174 

AXON 0,0086 0,0043 0 0 0 0,00258 

ΜΔΟ ΟΡΟ 0,04563 0,08946 0,03746 0,01389 0,01966  

 

Παξαηεξνχκε απφ ηνλ πίλαθα 4.2.1.5, θαη έρνληαο σο δεδνκέλν φηη νη επελδπηέο 

απνδεηνχλ πςειφηεξεο κεξηζκαηηθέο απνδφζεηο, φηη ε θαιχηεξε επηινγή κεηνρήο ζα 

ήηαλ απηή ηεο MIG. Πξνζθέξεη κέζν φξν κεξηζκαηηθψλ απνδφζεσλ γηα ηελ ππφ 

εμέηαζε πεληαεηία ίζν κε 0,1396. Γεχηεξε θαιχηεξε επηινγή είλαη ε κεηνρή ηεο 

ALPHA TRUST ΑΝΓΡΟΜΔΓΑ, κε κέζν φξν κεξηζκαηηθήο απφδνζεο 0,07028. 
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Δπίζεο παξαηεξνχκε φηη νη κεξηζκαηηθέο απνδφζεηο ηνπ θιάδνπ ζπλνιηθά, 

θπκαίλνληαη απφ 0,013 έσο 0,089 πεξίπνπ γηα ηελ πεληαεηία θαη θαηά ζπλέπεηα απηά 

ηα επίπεδα ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ ηα θπζηνινγηθά φξηα δηαθχκαλζεο. 
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4.2.2 Αποτελέσματα P/E 

 

Οη πίλαθεο απηνχ ηνπ ηκήκαηνο καο δίλνπλ ηηο ηηκέο ηνπ δείθηε P/E ν πνίνο 

πξνθχπηεη αλ δηαηξέζνπκε ηελ αγνξαία ηηκή ησλ κεηνρψλ, πξνο ηα θέξδε αλά κεηνρή. 

Σα θέξδε αλά κεηνρή κπνξεί θάπνηνο λα ηα βξεη είηε απεπζείαο ζηνπο 

δεκνζηεπκέλνπο ηζνινγηζκνχο ησλ εηαηξεηψλ, είηε δηαηξψληαο ηα θέξδε ηεο 

επηρείξεζεο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηεο πνπ βξίζθνληαη ζε θπθινθνξία. Ο 

δείθηεο εκθαλίδεη αξλεηηθέο ηηκέο ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε εηαηξεία είρε δεκίεο ην 

νηθνλνκηθφ έηνο πνπ εκθαλίδνληαη απηέο. Δπίζεο ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ εηήζησλ 

κέζσλ φξσλ γηα νιφθιεξν ηνλ εθάζηνηε θιάδν, δελ ζπκπεξηιήθζεζαλ νη αξλεηηθέο 

ηηκέο. 

 

Πίλαθαο 4.2.2.1 : Σηκέο Γείθηε P/E Κιάδνπ Μέζωλ Δλεκέξωζεο 

Όλνκα 

Μεηνρήο 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 ΜΔΟ 

ΟΡΟ 

Audiovisual - 7,9375 14,6364 15,6834 24,7126 -4,875 11,61898 

Διεύζεξε 

Σει.Alter 

1,1197 12,3109 17,7665 17,9138 13,1026 -9,0367 10,41142 

Αηηηθέο εθδ. 37,0233 8,2007 91,6955 602,7397 23,6181 277,5862 200,768 

Αηέξκωλ 62,25 47 -1,55 -4,6 -0,1837 -0,1809 8,09708 

ΓΟΛ 360 415,7895 51,087 54,9889 -29,1667 -18,9293 94,75388 

Καζεκεξηλή 57 6,23301 27,6154 20,3812 53,0974 -19,1188 17,64164 

Ληβάλε Δθδ. 

Οξγαλ. 

3,7692 9,0511 37,1032 73,0435 11,3821 83,0769 42,73136 

Λπκπέξεο εθδ. 20 47,5 -5,6842 111,456 37,7926 32,5203 44,71694 

Ναπηεκπνξηθή 18,0122 16,2026 24,7074 17,9725 22,1595 69,6225 30,1329 

Πήγαζνο Δθδ. 962,8833 81,6788 -54,3933 -17,7056 54,5455 -97,9167 -6,75826 

Σεγόπνπινο ρ.θ. 10,3659 -23,4483 -55,8559 -126,316 0,7058 -3,1969 -41,6223 

Σερληθέο Δθδ. 23,4211 -3,694 -2,0909 8,4178 12,6382 -7,7778 1,49866 

Σειέηππνο 14,5 22 25,0289 12,4621 7,5924 60,6189 25,54046 

ΜΔΟ ΟΡΟ 130,8621 61,26 36,20504 93,50589 26,0641 104,685  
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ηελ αλάιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνδείθηε, αλαθέξζεθε φηη ρακειέο ηηκέο 

ηνπ P/E καο δειψλνπλ φηη ε κεηνρή έρεη πνιχ θαιέο πξννπηηθέο, ή ηνπιάρηζηνλ φηη νη 

επελδπηέο πηζηεχνπλ φηη ε ηηκή ηεο πξφθεηηαη λα απμεζεί. 

Με απηφ ην ζθεπηηθφ πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 4.2.2.1 φηη ε κεηνρή πνπ έρεη 

θαιχηεξν κέζν φξν P/E θαη άξα θαιχηεξεο πξννπηηθέο, είλαη ε κεηνρή ησλ Σερληθψλ 

Δθδφζεσλ, κε P/E = 1,49, κε ακέζσο θαιχηεξε επηινγή ηελ κεηνρή ΑΣΔΡΜΧΝ κε 

P/E = 8,09. 

Οη κέζνη φξνη ηνπ θιάδνπ αλά έηνο έρνπλ ηεξάζηηα δηαθχκαλζε, κε ηηκέο απφ 

26,06 έσο 130,86, νπφηε είλαη ζε γεληθέο γξακκέο δχζθνιν λα νξίζνπκε ηη ζεσξείηαη 

θπζηνινγηθή ηηκή θαη ηη φρη.  

 

 

Πίλαθαο 4.2.2.2 : Σηκέο Γείθηε P/E Σξαπεδηθνύ Κιάδνπ 

Όλνκα Μεηνρήο 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ΜΔΟ 

ΟΡΟ 

Alpha Bank 12,8148 17,0106 17,4922 20,053 8,1333 10 14,25065 

Aspis Bank 77,6667 14,2857 17,2687 54,4 0,9814 0,5279 27,52173 

Αγξνηηθή Σξάπ 13,1001 26,3157 21,6667 14,2804 50,1792 -4,1206 20,23692 

Attica Bank 49,1667 -37,1 120,6667 16,1491 35,4588 66,9291 41,8784 

Γεληθή Σξάπ. -21 -156,36 -33,456 -59,004 -29,908 -18,91 -53,1063 

Marfin Δγλαηία 

Σξάπ. 

23,6667 25,8824 97 23,7143 450 -39,955 96,71807 

Δκπνξηθή Σξάπ. -16,9052 34,2935 -14,2333 60,3514 -1,688 -1,8235 9,99915 

Δζληθή Σξάπ. 28,2676 20,9718 22,2662 21,7552 13,4066 56,5625 27,20498 

Eurobank EFG 17,617 13,1866 0 14,7438 4,65 15,451 10,9414 

Σξάπ. Κύπξνπ 31,4285 31,9444 30,8683 24,6063 3,0584 9,3195 21,8709 

Marfin Popular 

Bank 

- - - 17,0412 4,0685 11,2255 10,7784 

Σξάπ. Πεηξαηώο 27,2571 10,2519 17,4231 18,0085 17,9348 20,9314 18,63447 

Σξάπ. Proton - 13,3696 15,8841 29,697 -0,6708 21,575 15,97098 

Σαρπδξνκηθό 

Σακηεπηήξην 

- - 14,6907 32,0467 216,4251 99,3259 90,6221 

ΜΔΟ ΟΡΟ 31,22058 20,75122 34,11152 26,68053 73,11783 31,18478  
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ηελ αλάιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνδείθηε παξαπάλσ, αλαθέξζεθε φηη 

ρακειέο ηηκέο ηνπ P/E καο δειψλνπλ φηη ε κεηνρή έρεη πνιχ θαιέο πξννπηηθέο, ή 

ηνπιάρηζηνλ φηη νη επελδπηέο πηζηεχνπλ φηη ε ηηκή ηεο πξφθεηηαη λα απμεζεί. 

Με απηφ ην ζθεπηηθφ θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ πίλαθα 4.2.2.2 γηα ηνλ ηξαπεδηθφ 

θιάδν, ε κεηνρή πνπ έρεη θαιχηεξν κέζν φξν P/E θαη άξα θαιχηεξεο πξννπηηθέο, 

είλαη ε κεηνρή ηεο Δκπνξηθήο κε P/E = 9,99 , κε ακέζσο θαιχηεξε επηινγή ηελ 

κεηνρή ηεο Eurobank κε P/E = 10,77. 

Οη κέζνη φξνη ηνπ θιάδνπ αλά έηνο έρνπλ δηαθχκαλζε απφ 20,75 έσο 73,11. Ζ 

κεηνρή ηεο Eurobank είλαη αξθεηά πην πάλσ απφ ηνλ κέζν φξν γηα ηα πεξηζζφηεξα 

έηε. 

 

Πίλαθαο 4.2.2.3 : Σηκέο Γείθηε P/E Κιάδνπ Τγείαο 

Όλνκα Μεηνρήο 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ΜΔΟ 

ΟΡΟ 

Alapis 88 -1,111 -104 82,2785 84,7059 102 41,9789 

Euromedica 21,125 65,3333 199,5 23,098 -10,0701 -8,138 48,4747 

Ιαζώ 30,9381 9,9768 13,0672 34,1648 -13,7291 11,5956 14,33557 

Ιαηξηθό 

Αζελώλ 

12,0833 30,7778 29,4118 24,1053 12 21,8333 21,70192 

Lavipharm 20,6667 13,5 34,6316 -26 -2,6581 850 148,3567 

Medicon Hellas 6,9118 11,1111 11,964 11,886 8,5106 8,2956 9,77985 

Βηνηαηξηθή θ 

Ρνκπνη. Σερλ. 

- - - - - - - 

Πξαμηηέιεην - - - - - - - 

Πξαμηηέιεην 

Πξνλνκηνύρεο 

- - - - - - - 

Τγεία 49 -21,5 -151,66 21,9638 17,2638 11,7886 -12,1906 

ΜΔΟ ΟΡΟ 32,67499 26,1398 57,71492 32,91607 30,62008 167,5855  

 

ηελ αλάιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνδείθηε παξαπάλσ, αλαθέξζεθε φηη 

ρακειέο ηηκέο ηνπ P/E καο δειψλνπλ φηη ε κεηνρή έρεη πνιχ θαιέο πξννπηηθέο, ή 

ηνπιάρηζηνλ φηη νη επελδπηέο πηζηεχνπλ φηη ε ηηκή ηεο πξφθεηηαη λα απμεζεί. 
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Με απηφ ην ζθεπηηθφ ε κεηνρή πνπ έρεη θαιχηεξν κέζν φξν P/E ζηνλ θιάδν 

πγείαο (πίλαθαο 4.2.2.3) θαη άξα θαιχηεξεο πξννπηηθέο, είλαη ε κεηνρή ηεο Medicon 

κε P/E = 9,77 , κε ακέζσο θαιχηεξε επηινγή ηελ κεηνρή ηνπ ΗΑΧ κε P/E = 14,33. 

Οη κέζνη φξνη ηνπ θιάδνπ αλά έηνο έρνπλ δηαθχκαλζε απφ 26,14 έσο 167,58. Ζ 

κεηνρή ηεο Medicon έρεη πνιχ θαιά απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε απηφ ην κέζν φξν. 

 

 

Πίλαθαο 4.2.2.4 : Σηκέο Γείθηε P/E Κιάδνπ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο 

Όλνκα Μεηνρήο 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ΜΔΟ 

ΟΡΟ 

ΒΑΛΚΑΝ Αθίλ. - - - 106,6667 3,2931 - 54,9799 

ΒΧΒΟ 

ΜΠΑΜΠΗ 

2,8796 6,9154 29,5248 129,682 -3,0087 -4,185 26,96802 

ΔΛΒΙΔΜΔΚ 50 -3,7209 -48,245 -63,2911 -52,9586 -42,12 -26,7226 

EUROBANK 

PROPERTIES 

- - 12,51471 6,1487 11,16 12,5758 10,5998 

REDS(KO) -160,465 -78,903 119,802 20,6309 -33,1313 17,4581 -19,1014 

ΚΔΚΡΟΦ 41866,67 247,619 -68,0851 11,3795 -11,2281 -10,2269 7006,021 

LAMDA 

DEVELOPMENT 

3140 45,84 6,5698 -238,667 22,2105 758 622,3256 

MIG REAL 

ESTATE 

- - - - - 12,3695 12,3695 

PASAL Α.Δ. - - - - 1,7693 -0,8735 0,4479 

TRASTOR - 10,7619 18,3333 12,5882 6,164 19,4444 13,45836 

ΜΔΟ ΟΡΟ 26,43 

 

77,78408 37,34892 47,84933 8,91938 135,9438 

 

 

 

Πέξα απφ ηηο αξλεηηθέο ηηκέο πνπ φπσο αλαθέξακε πην πάλσ δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ κέζσλ φξσλ γηα ηνπο δείθηεο νιφθιεξνπ 

ηνπ θιάδνπ, ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα 4.2.2.4 δελ ζπκπεξηιήθζε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

κέζνπ φξνπ γηα ην 2004, ε ηηκή ηνπ P/E ηεο κεηνρήο ΚΔΚΡΟΦ θαη ηεο ΛΑΜΓΑ. 

Απηφ ζπλέβε δηφηη ε ηηκή είλαη εμσπξαγκαηηθή (41866,67) θαη αιινηψλεη ηελ 

αλάιπζε καο. 
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ηελ αλάιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνδείθηε παξαπάλσ, αλαθέξζεθε φηη 

ρακειέο ηηκέο ηνπ P/E καο δειψλνπλ φηη ε κεηνρή έρεη πνιχ θαιέο πξννπηηθέο, ή 

ηνπιάρηζηνλ φηη νη επελδπηέο πηζηεχνπλ φηη ε ηηκή ηεο πξφθεηηαη λα απμεζεί. 

Με απηφ ην ζθεπηηθφ, βιέπνπκε ζηνλ πίλαθα 4.2.2.4 φηη ε κεηνρή πνπ έρεη 

θαιχηεξν κέζν φξν P/E απφ απηέο ηνπ θιάδνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη θαηά 

ζπλέπεηα θαιχηεξεο πξννπηηθέο, είλαη ε κεηνρή PASAL κε P/E = 0,44, κε ακέζσο 

θαιχηεξε επηινγή ηελ κεηνρή ηεο EUROBANK PROPERTIES κε P/E = 10,59. 

Οη κέζνη φξνη ηνπ θιάδνπ αλά έηνο έρνπλ δηαθχκαλζε απφ 8,91 έσο 26,43. Ζ 

δηαθχκαλζε απηή κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ηα θπζηνινγηθά πιαίζηα ζηα νπνία θηλείηαη 

ν θιάδνο αλ εμαηξέζνπκε αθξαίεο ηηκέο θαη πεξηπηψζεηο κεηνρψλ. 

 

Πίλαθαο 4.2.2.5 : Σηκέο Γείθηε P/E Κιάδνπ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 

Όλνκα Μεηνρήο 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ΜΔΟ 

ΟΡΟ 

ΑΙΟΛΙΚΗ 19,385 5,3571 7,5 11,18 -4,8128 4,2232 7,13875 

ALTIUS -42 3,755 4,907 9,356 -0,859 - -4,9682 

ALPHA TRUST 

ΑΝΓΡΟΜΔΓΑ 

10,9524 10,04 11,2174 5,1287 -2,7228 -9,3209 4,2158 

ΧΜΔΓΑ - - - - - - - 

ΓΙΑ 12,2222 4 3,5897 4 -6,3977 4,8909 3,717517 

EUROLINE - - - - - - - 

EUROXX - - - - - - - 

Διι. 

Υξεκαηηζηήξηα 

10,83 20 16,05 18,26 5,851 16,22 14,53517 

Interinvest  -4,704 20,14 26,83 -55,83 -1,183 11,11 -0,60617 

Κνύκπαο 

πκκεηνρώλ 

77,5 2,993 6,735 21,32 -0,101 -1,803 17,774 

Marfin 

Inv.Group 

2,759 3,251 1,685 5,77 16,6 39,57 11,60583 

Παξλαζζόο - - - - - - - 

Sciens 6,7143 8,9412 12 34 -4,265 -24,52 5,478417 

AXON 28,8 -232 -140 56,5 112,9032 3,8724 -28,3207 

ΜΔΟ ΟΡΟ 21,14536 8,7197 10,05712 18,39052 45,11807 13,31442  
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ηελ αλάιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνδείθηε παξαπάλσ, αλαθέξζεθε φηη 

ρακειέο ηηκέο ηνπ P/E καο δειψλνπλ φηη ε κεηνρή έρεη πνιχ θαιέο πξννπηηθέο, ή 

ηνπιάρηζηνλ φηη νη επελδπηέο πηζηεχνπλ φηη ε ηηκή ηεο πξφθεηηαη λα απμεζεί. 

Με απηφ ην ζθεπηηθφ ε κεηνρή πνπ έρεη θαιχηεξν κέζν φξν P/E φζν αθνξά ηνλ 

θιάδν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 4.2.2.5 

θαη άξα θαιχηεξεο πξννπηηθέο, είλαη ε κεηνρή ηεο ΓΗΑ ΑΔΔΥ κε P/E = 3,71, κε 

ακέζσο θαιχηεξε επηινγή ηελ κεηνρή ηεο ALPHA TRUST ΑΝΓΡΟΜΔΓΑ κε P/E = 

4,21. 

Οη κέζνη φξνη ηνπ θιάδνπ αλά έηνο έρνπλ δηαθχκαλζε απφ 8,71 έσο 45,11. Ζ 

δηαθχκαλζε απηή είλαη θπζηνινγηθή θαη καο δίλεη αξθεηά θαιά φξηα γηα ηνλ θιάδν. 
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4.2.3 Απνηειέζκαηα δείθηε P/BV 

 

Οη πίλαθεο απηνχ ηνπ ηκήκαηνο καο δίλνπλ ηηο ηηκέο ηνπ δείθηε P/BV. Απηέο νη 

ηηκέο πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαίξεζε ηεο αγνξαίαο ηηκήο ηεο εθάζηνηε κεηνρήο, πξνο 

ηελ ινγηζηηθή ηεο αμία φπσο απηή δίλεηαη ζηνπο ηζνινγηζκνχο ηεο εηαηξείαο ηεο 

εθάζηνηε κεηνρήο. 

 

Πίλαθαο 4.2.3.1 : Σηκέο Γείθηε P/BV Κιάδνπ Μέζωλ Δλεκέξωζεο 

Όλνκα Μεηνρήο 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ΜΔΟ 

ΟΡΟ 

Audiovisual - 3,6286 6,9 6,1143 2,4571 1,1143 4,04286 

Διεύζεξε 

Σει.Alter 

1,47 2,23 3,5 6,44 3,18 1,97 3,131667 

Αηηηθέο 

εθδόζεηο 

13,2667 11,3333 8,8333 14,6667 4,7 5,3667 9,69445 

Αηέξκωλ 8,3 4,7 0,6889 0,5111 0,1111 0,4667 2,462967 

ΓΟΛ 3,825 5,26667 5,1273 4,5091 3,8182 3,6 4,357712 

Καζεκεξηλή 9,5 10,7 11,9667 13,3667 10 8,3167 10,64168 

Ληβάλε Δθδ. 

Οξγαλ. 

0,8167 1,37778 6,2333 8,4 1,4 1,8 3,337963 

Λπκπέξεο 

εθδόζεηο 

1,6949 1,6102 1,8305 2,9661 1,9153 0,678 1,7825 

Ναπηεκπνξηθή 5,5333 4,6667 5,8667 5,5 3,7 2,3667 4,605567 

Πήγαζνο 

Δθδνηηθή 

1,79 1,95 1,95 2,64 2,46 2,82 2,26833 

Σεγόπνπινο ρ.θ. 2,833 1,36 1,24 1,44 1,24 1,64 1,6255 

Σερληθέο 

Δθδόζεηο 

1,2192 1,3562 2,6038 2,0377 1,5094 0,7925 1,586467 

Σειέηππνο 3,48 3,19 4,33 4,11 5,26 4,31 4,113333 

ΜΔΟ ΟΡΟ 4,4774 4,105342 4,697731 5,592438 3,211623 2,710892  
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ε απηφλ ηνλ αξηζκνδείθηε αλαδεηνχκε ηηο κεηνρέο κε ην ρακειφηεξν P/BV, κηαο 

θαη κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη κεηνρέο κε πςειφ δείθηε ζπλήζσο δελ αληακείβνπλ 

καθξνρξφληα ηνλ επελδπηή ηνπο δηφηη ζεσξνχληαη ππεξηηκεκέλεο. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ πίλαθα 4.2.3.1, πξνθχπηεη φηη ζηνλ θιάδν ησλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο νη 2 κεηνρέο κε ηνλ ρακειφηεξν P/BV είλαη απηέο ησλ Σερληθψλ 

εθδφζεσλ θαη ηνπ Σεγφπνπινπ, αθνινπζνχκελεο απφ ηε κεηνρή ηνπ Λπκπέξε θαη ηελ 

κεηνρή ηεο Πήγαζνπ. Οη πςειφηεξεο ηηκέο αλήθνπλ ζηελ εθεκεξίδα 

ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ. 

Οη κέζεο ηηκέο αλά έηνο γηα ηνλ θιάδν θπκαίλνληαη απφ 2,71 έσο 5,59, νπφηε θαη 

νη ηέζζεξηο κεηνρέο εκθαλίδνπλ ηηκέο θαηψηεξεο ηνπ κέζνπ φξνπ. 

 

Πίλαθαο 4.2.3.2 : Σηκέο Γείθηε P/BV Σξαπεδηθνύ Κιάδνπ 

Όλνκα Μεηνρήο 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ΜΔΟ 

ΟΡΟ 

Alpha Bank 2,5535 3,198 5,741 5,8103 1,2979 1,025 3,27095 

Aspis Bank 0,7767 1,0204 1,4465 1,0037 0,2952 1,2333 0,962633 

Αγξνηηθή Σξάπ 0,5707 2,6178 5,4167 5,3056 1,9444 2,6944 3,0916 

Attica Bank 8,4286 10,6 10,3429 8,9143 6,5143 4,8571 8,2762 

Γεληθή Σξάπ. 7,279 8,9428 7,8856 30,5608 9,4392 10,8333 12,49012 

Marfin Δγλαηία 

Σξάπ. 

2,4274 3,7607 6,6325 3,9213 1,4882 1,3937 3,270633 

Δκπνξηθή Σξάπ. 3,5655 5,7364 4,6582 4,06 1,14 0,8327 3,332133 

Δζληθή Σξάπ. 4,46 6,2042 6,19 8,354 2,44 3,62 5,211367 

Eurobank EFG 5,6136 5,3546 6,597 7,1485 2,0291 2,8654 4,9347 

Σξάπ. Κύπξνπ 4,84 9,2 20,62 14,7059 2,67 4,93 9,494317 

Marfin Popular 

Bank 

- - - 10,7059 2,2353 2,6941 5,211767 

Σξάπ. Πεηξαηώο 2 2,8155 4,7484 5,4864 1,3145 1,696 3,010133 

Σξάπ. Proton - 1,9022 2,441 2,1826 0,1359 0,4454 1,42142 

Σαρπδξνκηθό 

Σακηεπηήξην 

- - 3,8514 2,6703 1,2108 1,1945 2,23175 

ΜΔΟ ΟΡΟ 3,865 5,112717 6,659323 7,9164 2,439629 2,879636 
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ε απηφλ ηνλ αξηζκνδείθηε αλαδεηνχκε ηηο κεηνρέο κε ην ρακειφηεξν P/BV, κηαο 

θαη κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη κεηνρέο κε πςειφ δείθηε ζπλήζσο δελ αληακείβνπλ 

καθξνρξφληα ηνλ επελδπηή ηνπο δηφηη ζεσξνχληαη ππεξηηκεκέλεο. 

ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ πίλαθα 4.2.3.2 βιέπνπκε φηη, νη 2 

κεηνρέο κε ηνλ ρακειφηεξν P/BV είλαη απηέο ηεο ΑΠΗ θαη ηεο PROTON BANK, 

αθνινπζνχκελεο απφ ηηο κεηνρέο ηνπ ΣΣ, ηεο ΠΔΗΡΑΗΧ θαη ηεο ΔΓΝΑΣΗΑ. Οη 

πςειφηεξεο ηηκέο αλήθνπλ ζηελ ΓΔΝΗΚΖ θαη ζηελ ΚΤΠΡΟΤ. 

Οη κέζεο ηηκέο αλά έηνο γηα ηνλ θιάδν θπκαίλνληαη απφ 2,43 έσο 7,91, νπφηε θαη 

νη 5 κεηνρέο εκθαλίδνπλ ηηκέο θαηψηεξεο ηνπ κέζνπ φξνπ. 

 

 

Πίλαθαο 4.2.3.3 : Σηκέο Γείθηε P/BV Κιάδνπ Τγείαο 

Όλνκα 

Μεηνρήο 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 ΜΔΟ 

ΟΡΟ 

Alapis 2,2 5,3333 31,2 52 12 13,6 19,38888 

Euromedica 1,6569 1,3067 5,1483 7,6 2,9677 3,1355 3,63585 

Ιαζώ 3,3333 3,2366 3,915 19,6415 10,0909 8,5227 8,123333 

Ιαηξηθό 

Αζελώλ 

4,6774 8,9355 16,129 14,7742 3,871 4,2258 8,768817 

Lavipharm 1,24 1,08 6,58 3,9 0,74 1,02 2,426667 

Medicon 

Hellas 

3,1126 2,649 2,8608 2,6329 1,7215 2,3165 2,548883 

Βηνηαηξηθή θ 

Ρνκπνη. Σερλ. 

- - - - - - - 

Πξαμηηέιεην - - - - - - - 

Πξαμηηέιεην 

Πξνλνκηνύρεο 

- - - - - - - 

Τγεία 2,3902 3,1463 8,8781 8,2927 3,878 3,5366 5,020317 

ΜΔΟ 

ΟΡΟ 

2,65862 3,669629 10,67303 15,54876 5,038443 5,193871  
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ε απηφλ ηνλ αξηζκνδείθηε αλαδεηνχκε ηηο κεηνρέο κε ην ρακειφηεξν P/BV, κηαο 

θαη κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη κεηνρέο κε πςειφ δείθηε ζπλήζσο δελ αληακείβνπλ 

καθξνρξφληα ηνλ επελδπηή ηνπο δηφηη ζεσξνχληαη ππεξηηκεκέλεο. 

ηνλ θιάδν πγείαο νη 2 κεηνρέο κε ηνλ ρακειφηεξν P/BV είλαη απηέο ηεο 

LAVIPHARM θαη ηεο MEDICON, αθνινπζνχκελεο απφ ηελ κεηνρή ηεο 

EUROMEDICA. Οη πςειφηεξεο ηηκέο αλήθνπλ ζηελ ALAPIS θαη ζηελ ΗΑΣΡΗΚΟ 

ΑΘΖΝΧΝ φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 4.2.3.3. 

Οη κέζεο ηηκέο αλά έηνο γηα ηνλ θιάδν θπκαίλνληαη απφ 2,65 έσο 15,54, νπφηε νη 

ηξεηο θαιχηεξεο κεηνρέο εκθαλίδνπλ ηηκέο θαηψηεξεο ηνπ κέζνπ φξνπ. Απηφ θπζηθά 

καο δείρλεη φηη ίζσο λα απνηεινχλ θαιέο επελδχζεηο. 

 

 

Πίλαθαο 4.2.3.4 : Σηκέο Γείθηε P/BV Κιάδνπ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο 

Όλνκα Μεηνρήο 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ΜΔΟ 

ΟΡΟ 

ΒΑΛΚΑΝ Αθίλ. 0,1245 0,1878 1,9008 2,6446 1,5785 0,7355 1,195283 

ΒΧΒΟ 

ΜΠΑΜΠΗ 

39 46,3333 97,333 67,8667 29,8667 14,633 49,17212 

ΔΛΒΙΔΜΔΚ 2,0408 1,6326 3,7415 3,4014 2,4354 2,6531 2,6508 

EUROBANK 

PROPERTIES 

- - 7,9906 4,2723 2,6197 3,8967 4,694825 

REDS(KO) 1,2176 1,1 1,4235 2,4962 1,2519 0,9542 1,407233 

ΚΔΚΡΟΦ 35,8857 29,7143 33,8286 44,2857 11,8857 10,1714 27,62857 

LAMDA 

DEVELOPMENT 

10,4667 19,1 39,2 47,7333 14,0667 25,2667 25,97223 

MIG REAL 

ESTATE 

- - - - - 1,3433 1,3433 

PASAL Α.Δ. - - - - 4,7 2,6 3,65 

TRASTOR - 2,26 2,4336 1,8938 0,9911 1,115044 1,738709 

ΜΔΟ ΟΡΟ 14,78922 14,3326 23,4815 21,8243 7,7106 6,3369  
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ε απηφλ ηνλ αξηζκνδείθηε αλαδεηνχκε ηηο κεηνρέο κε ην ρακειφηεξν P/BV, κηαο 

θαη κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη κεηνρέο κε πςειφ δείθηε ζπλήζσο δελ αληακείβνπλ 

καθξνρξφληα ηνλ επελδπηή ηνπο δηφηη ζεσξνχληαη ππεξηηκεκέλεο. 

Βιέπνπκε ζηνλ πίλαθα 4.2.3.4 γηα ηνλ θιάδν αθίλεηεο πεξηνπζίαο φηη νη 2 κεηνρέο 

κε ηνλ ρακειφηεξν P/BV είλαη απηέο ηεο ΒΑΛΚΑΝ θαη ηεο MIG REAL ESTATE. Οη 

πςειφηεξεο ηηκέο αλήθνπλ ζηελ ΒΧΒΟ θαη ηελ ΚΔΚΡΟΦ. 

Οη κέζεο ηηκέο αλά έηνο γηα ηνλ θιάδν θπκαίλνληαη απφ 6,3369 έσο 23,4815, 

νπφηε νη θαιχηεξεο κεηνρέο εκθαλίδνπλ ηηκέο θαηψηεξεο ηνπ κέζνπ φξνπ θαη έηζη 

απνηεινχλ πηζαλψο απνδνηηθέο επελδχζεηο. 

 

 

Πίλαθαο 4.2.3.5 : Σηκέο Γείθηε P/BV Κιάδνπ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 

Όλνκα Μεηνρήο 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ΜΔΟ 

ΟΡΟ 

ΑΙΟΛΙΚΗ 1,4 1,25 1,5 1,5 1 1,1697 1,303283 

ALTIUS 0,696 1,017 1,111 0,979 0,479 - 0,8564 

ALPHA TRUST 

ΑΝΓΡΟΜΔΓΑ 

0,9426 1,0287 1,0574 1,0615 0,4344 0,7527 0,87955 

ΧΜΔΓΑ - - - - - - - 

ΓΙΑ 1,0891 1,3861 1,3861 1,3861 0,5 0,7065 1,07565 

EUROLINE - - - - - - - 

EUROXX - - - - - - - 

Διι. 

Υξεκαηηζηήξηα 

1,008 2,6 4,44 7,853 4,4 5,84 4,356833 

Interinvest  1,671 1,855 0,805 0,79 0,4 0,385 0,984333 

Κνύκπαο 

πκκεηνρώλ 

1,033 2 4,05 5 0,633 0,617 2,222167 

Marfin 

Inv.Group 

0,134 0,43 0,965 0,606 4,63 2,193 1,493 

Παξλαζζόο - - - - - - - 

Sciens 3,1864 2,5763 3,2 2,2667 0,6333 1,0833 2,157667 

AXON 4,8 7,7333 11,4754 14,8197 2,2951 2,3279 7,2419 

ΜΔΟ ΟΡΟ 1,59601 2,18764 2,99899 3,6262 1,54048 1,675011  
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ε απηφλ ηνλ αξηζκνδείθηε αλαδεηνχκε ηηο κεηνρέο κε ην ρακειφηεξν P/BV, κηαο 

θαη κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη κεηνρέο κε πςειφ δείθηε ζπλήζσο δελ αληακείβνπλ 

καθξνρξφληα ηνλ επελδπηή ηνπο δηφηη ζεσξνχληαη ππεξηηκεκέλεο. 

ηνλ θιάδν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ πξνθχπηεη, φπσο θαίλεηαη θαη 

ζηνλ πίλαθα 4.2.3.5, φηη νη 2 κεηνρέο κε ηνλ ρακειφηεξν P/BV είλαη απηέο ηεο 

ΑΛΣΗΟΤ θαη ηεο ALPHA TRUST ΑΝΓΡΟΜΔΓΑ (ΑΝΓΡΟ). Οη πςειφηεξεο ηηκέο 

αλήθνπλ κε κεγάιε δηαθνξά ζηελ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑ θαη ηελ ΑΥΟΝ. 

Οη κέζεο ηηκέο αλά έηνο γηα ηνλ θιάδν θπκαίλνληαη απφ 1,54 έσο 3,62, ηα νπνία 

είλαη αξθεηά κηθξά φξηα δηαθχκαλζεο. Δπίζεο,  νη θαιχηεξεο κεηνρέο εκθαλίδνπλ 

ηηκέο θαηψηεξεο ηνπ κέζνπ φξνπ θαη έηζη απνηεινχλ πηζαλψο απνδνηηθέο επελδχζεηο. 
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4.2.4 Απνηειέζκαηα δείθηε P/CF 

 

Οη πίλαθεο απηνχ ηνπ ηκήκαηνο καο δίλνπλ ηηο ηηκέο ηνπ δείθηε P/CF. Απηέο νη 

ηηκέο πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαίξεζε ηεο αγνξαίαο ηηκήο ηεο εθάζηνηε κεηνρήο, πξνο 

ηελ ρξεκαηνξνή φπσο απηή δίλεηαη ζηνπο ηζνινγηζκνχο ηεο εηαηξείαο ηεο εθάζηνηε 

κεηνρήο. 

 

Πίλαθαο 4.2.4.1 : Σηκέο Γείθηε P/CF Κιάδνπ Μέζωλ Δλεκέξωζεο 

Όλνκα Μεηνρήο 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ΜΔΟ 

ΟΡΟ 

Audiovisual - 9,0944 47,738 30,799 6,7925 4,7542 19,83562 

Διεύζεξε 

Σει.Alter 

12,4704 3,5894 2,1668 4,8756 2,069 1,5028 4,445667 

Αηηηθέο 

εθδόζεηο 

27,9762 82,7679 40,8663 42,0469 17,4327 15,9943 37,84738 

Αηέξκωλ 16,5706 16,947 10,8841 3,8907 0,5277 2,7238 8,59065 

ΓΟΛ 338,6228 115,4856 912,6514 510,1718 978,9594 170,9087 504,4666 

Καζεκεξηλή 11,3256 26,3345 13,5671 68,2108 73,4032 74,6072 44,57473 

Ληβάλε Δθδ. 

Οξγαλ. 

- 15,4544 51,2532 65,4839 4,5529 19,5604 31,26096 

Λπκπέξεο 

εθδόζεηο 

248,659 93,5474 45,7087 12,4104 36,6101 17,4149 75,72508 

Ναπηεκπνξηθή 7,4958 8,054 51,3198 45,699 20,1245 16,7889 24,91367 

Πήγαζνο 

Δθδνηηθή 

115,7728 149,42 104,0285 49,2418 7,978 9,5079 72,65 

Σεγόπνπινο ρ.θ. 4,8467 13,574 29,3899 34,4459 0,5016 56,5297 23,21463 

 

Σερληθέο 

Δθδόζεηο 

39,6107 12,3974 45,8588 32,8219 71,7599 36,9166 39,89422 

Σειέηππνο 45,2817 52,1634 35,5012 18,4974 24,6507 14,1675 31,71032 

ΜΔΟ ΟΡΟ 78,96 46,06 106,99 70,66 95,79 33,95  
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Καη ζε απηφλ ηνλ αξηζκνδείθηε, φπσο θαη ζηνλ πξνεγνχκελν αλαδεηνχκε ηηο 

κεηνρέο κε ην ρακειφηεξν P/CF. Ο παξαπάλσ πίλαθαο 4.2.4.1 καο δίλεη ηηο ηηκέο ηνπ 

αξηζκνδείθηε γηα ηνλ θιάδν ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο. 

Με απηφ ην ζθεπηηθφ νη θαιχηεξεο κεηνρέο ηνπ θιάδνπ είλαη απηέο ηνπ ΑΛΣΔΡ 

θαη ηνπ ΑΣΔΡΜΧΝ. Υεηξφηεξε είλαη απηή ηνπ ΓΟΛ. 

Ζ δηαθχκαλζε ησλ εηήζησλ κέζσλ φξσλ είλαη απφ 33,95 έσο 106,99, κε ηηο δχν 

θαιχηεξεο κεηνρέο ηνπ θιάδνπ λα είλαη ζαθψο ρακειφηεξα απφ απηνχο. 

 

Πίλαθαο 4.2.4.2 : Σηκέο Γείθηε P/CF Σξαπεδηθνύ Κιάδνπ 

Όλνκα Μεηνρήο 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ΜΔΟ 

ΟΡΟ 

Alpha Bank 0,6034 0,9159 1,982 2,4559 0,8319 0,7081 1,249533 

Aspis Bank 0,2748 0,3685 0,5023 0,3074 0,1618 0,1913 0,301017 

Αγξνηηθή Σξάπ 1,1052 6,1765 3,8153 1,8704 0,6703 0,6082 2,374317 

Attica Bank 0,5451 0,6995 0,5948 0,5696 1,2881 1,18189 0,813165 

Γεληθή Σξάπ. 13,5888 8,968 9,5808 5,2615 11,8354 18,2834 11,25298 

Marfin Δγλαηία 

Σξάπ. 

0,4335 0,5987 0,4016 0,5899 0,2561 0,3053 0,43085 

Δκπνξηθή Σξάπ. 0,6331 1,7684 1,0294 0,7974 0,3116 0,4899 0,8383 

Δζληθή Σξάπ. 1,5583 3,7876 4,0719 3,653 1,6488 2,7052 2,904133 

Eurobank EFG 2,819 1,357 1,4377 0,694 0,1228 0,1613 1,098 

Σξάπ. Κύπξνπ 0,7025 0,9023 1,0137 1,0419 0,3272 0,479 0,744433 

Marfin Popular 

Bank 

- - - 2,420872 0,47336 0,48407 1,126101 

Σξάπ. Πεηξαηώο 1,3118 0,9047 1,4349 1,6578 0,3207 0,7951 1,070833 

Σξάπ. Proton - 7,6932 5,9897 2,598 1,3207 0,6464 3,6496 

Σαρπδξνκηθό 

Σακηεπηήξην 

- - 1,805 0,7542 0,4464 0,2875 0,823275 

ΜΔΟ ΟΡΟ 2,1432 2,8450 2,5891 1,7622 1,4296 1,9519  

 

Καη ζε απηφλ ηνλ αξηζκνδείθηε, φπσο θαη ζηνλ πξνεγνχκελν αλαδεηνχκε ηηο 

κεηνρέο κε ην ρακειφηεξν P/CF. Σα απνηειέζκαηα γηα ηηο κεηνρέο ηνπ δείθηε απηνχ 

δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 4.2.4.2 γηα ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν. 
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Με απηφ ην ζθεπηηθφ νη θαιχηεξεο κεηνρέο ηνπ θιάδνπ είλαη απηέο ηεο ΑΠΗ, 

ηεο ΔΓΝΑΣΗΑ θαη ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ. Υεηξφηεξε είλαη ηεο ΓΔΝΗΚΖ. 

Ζ δηαθχκαλζε ησλ εηήζησλ κέζσλ φξσλ είλαη απφ 1,42 έσο 2,84, κε ηηο δχν 

θαιχηεξεο κεηνρέο ηνπ θιάδνπ λα είλαη ζαθψο ρακειφηεξα απφ απηνχο, αιιά αθφκα 

θαη ηελ δεχηεξε ρεηξφηεξε λα έρεη νξηαθά πςειφηεξν κέζν φξν. 

 

 

Πίλαθαο 4.2.4.3 : Σηκέο Γείθηε P/CF Κιάδνπ Τγείαο 

Όλνκα Μεηνρήο 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ΜΔΟ 

ΟΡΟ 

Alapis 2,1332 4,3345 37,7897 93,7522 29,1015 50,508 36,26985 

Euromedica 32,668 20,5746 73,5058 32,7589 11,3353 27,1116 32,99237 

Ιαζώ 7,4643 32,0965 43,0906 36,7465 38,3274 31,008 31,45555 

Ιαηξηθό 

Αζελώλ 

19,0103 38,2068 67,4695 21,3806 4,2824 6,7884 26,18967 

Lavipharm 5,3542 2,3999 104,0856 55,5693 28,8109 11,4235 34,60723 

Medicon Hellas 84,369 89,4888 45,4859 109,3769 23,2872 9,0617 60,17825 

Βηνηαηξηθή θ 

Ρνκπνη. Σερλ. 

- - - - - - - 

Πξαμηηέιεην - - - - - - - 

Πξαμηηέιεην 

Πξνλνκηνύρεο 

- - - - - - - 

Τγεία 94,671 39,5547 56,9035 108,8359 1,0524 10,9152 51,98878 

ΜΔΟ ΟΡΟ 35,09571 32,3794 61,19009 65,48861 19,45673 20,97377  

 

Καη ζε απηφλ ηνλ αξηζκνδείθηε, φπσο θαη ζηνλ πξνεγνχκελν αλαδεηνχκε ηηο 

κεηνρέο κε ην ρακειφηεξν P/CF. 

Με απηφ ην ζθεπηηθφ νη θαιχηεξεο κεηνρέο ηνπ θιάδνπ πγείαο φπσο πξνθχπηεη 

απφ ηνλ πίλαθα 4.2.4.3 είλαη νη : ΗΑΣΡΗΚΟ ΑΘΖΝΧΝ, ΗΑΧ θαη EUROMEDICA. 

Υεηξφηεξε είλαη ε MEDICON. 

Ζ δηαθχκαλζε ησλ εηήζησλ κέζσλ φξσλ είλαη απφ 19,45 έσο 65,48, κε ηηο 

θαιχηεξεο κεηνρέο ηνπ θιάδνπ λα είλαη ζαθψο ρακειφηεξα απφ απηνχο. 
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Πίλαθαο 4.2.4.4 : Σηκέο Γείθηε P/CF Κιάδνπ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο 

Όλνκα Μεηνρήο 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ΜΔΟ 

ΟΡΟ 

ΒΑΛΚΑΝ Αθίλ. - - - 198,1215 1921,623 - 1059,872 

ΒΧΒΟ 5,2411 9,413 13,855 7,4517 23,6439 35,4649 15,8449 

ΔΛΒΙΔΜΔΚ 65,7318 66,219 1740,308 6336,606 954,8479 3620,006 2130,62 

EUROBANK 

PROPERTIES 

- - 5,6966 2,167 1,6674 3,0345 3,1415 

REDS(KO) 96,5377 41,6806 39,35512 7,9646 36,9346 3,67183 37,691 

ΚΔΚΡΟΦ 153,5432 3432,717 1395,72 1382,721 352,0735 1468,807 1364,264 

LAMDA 

DEVELOPMENT 

121,5681 58,7862 10,0534 188,9389 1,6555 2,244 63,8743 

MIG REAL 

ESTATE 

- - - - - 13,8591 13,859 

PASAL Α.Δ. - - - - 3,6073 3,7191 3,6632 

TRASTOR - 5,9331 14,1671 8,6089 3,0209 4,1414 7,1743 

ΜΔΟ ΟΡΟ 88,5244 602,458 459,8793 1016,572 366,5638 572,772  

 

ηνλ αξηζκνδείθηε P/CF, αλαδεηνχκε ηηο κεηνρέο κε ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο. Με 

απηφ ην ζθεπηηθφ νη θαιχηεξεο κεηνρέο ηνπ θιάδνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο είλαη νη : 

EUROBANK PROPERTIES θαη ε PASAL. Υεηξφηεξε είλαη ε ΔΛΒΗΔΜΔΚ φπσο 

θαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 4.2.4.4. 

Ζ δηαθχκαλζε ησλ εηήζησλ κέζσλ φξσλ είλαη απφ 88,52 έσο1016,572. Πξνθαλψο 

ην άλσ φξην, έρεη ηεξάζηηα δηαθνξά απφ ην θαηψηεξν, θάηη πνπ νθείιεηαη θαηά θχξην 

ιφγσ ζηα απνηειέζκαηα ηεο ΔΛΒΗEMEK. 
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Πίλαθαο 4.2.4.5 : Σηκέο Γείθηε P/CF Κιάδνπ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 

Όλνκα Μεηνρήο 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ΜΔΟ 

ΟΡΟ 

ΑΙΟΛΙΚΗ 3,9294 4,8686 2,5711 2,2221 1,2978 0,9399 2,63815 

ALTIUS 9,275 7,208 8,642 6,856 1,548 - 6,7058 

ALPHA TRUST 

ΑΝΓΡΟΜΔΓΑ 

5,258787 5,590122 10,5247 4,522246 2,146604 120,9707 24,83553 

ΧΜΔΓΑ - - - - - - - 

ΓΙΑ 67,66412 12,86981 4,803963 19,35203 1,144228 7,839746 18,94565 

EUROLINE - - - - - - - 

EUROXX - - - - - - - 

Διι. 

Υξεκαηηζηήξηα 

4,857 651,4 19,24 27,3235 22,67875  145,0999 

Interinvest  2,44 3,526 2,142 4,988 0,997 1,135 2,538 

Κνύκπαο 

πκκεηνρώλ 

52,05 193,2 35,77 6,602 61,16 21,01 61,632 

Marfin 

Inv.Group 

0,902 0,44 1,313 0,223 1,732 0,608 0,869667 

Παξλαζζόο - - - - - - - 

Sciens 115,6978 149,4707 73,75363 2,809574 8,214332 24,92015 62,4777 

AXON 709,0112 1249,691 3021,661 1008,884 373,1333 1127,97 1248,392 

ΜΔΟ ΟΡΟ 97,10853 227,8264 318,0421 108,3782 47,4052 163,1742  

 

Καη ζε απηφλ ηνλ αξηζκνδείθηε, φπσο θαη ζηνλ πξνεγνχκελν αλαδεηνχκε ηηο 

κεηνρέο κε ην ρακειφηεξν P/CF. 

Με απηφ ην ζθεπηηθφ θαη ζπγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 4.2.4.5 γηα 

ην θιάδν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, νη θαιχηεξεο κεηνρέο ηνπ θιάδνπ 

είλαη νη : MIG θαη ε INTERINVEST. Υεηξφηεξε είλαη ε ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑ. Φπζηθά ην φηη έρεη πςειφ P/CF δε ζεκαίλεη απνιχησο ηίπνηα 

απφ κφλν ηνπ. Δίλαη ινγηθφ γηα εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ λα εκθαλίδνπλ πςεινχο δείθηεο 

ρξεκαηνξνψλ. Ζ δηαθχκαλζε ησλ εηήζησλ κέζσλ φξσλ είλαη απφ 47,4 έσο 318,04. 



 81 

4.2.5 Απνηειέζκαηα Γείθηε P/S 

 

Οη πίλαθεο απηνχ ηνπ ηκήκαηνο καο δίλνπλ ηηο ηηκέο ηνπ δείθηε P/S. Απηέο νη 

ηηκέο πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαίξεζε ηεο αγνξαίαο ηηκήο ηεο εθάζηνηε κεηνρήο, πξνο ηηο 

πσιήζεηο αλά κεηνρή, φπσο απηέο δίλνληαη ζηνπο ηζνινγηζκνχο ηεο εηαηξείαο ηεο 

εθάζηνηε κεηνρήο. 

 

Πίλαθαο 4.2.5.1 : Σηκέο Γείθηε P/S Κιάδνπ Μέζωλ Δλεκέξωζεο 

Όλνκα Μεηνρήο 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ΜΔΟ 

ΟΡΟ 

Audiovisual - 0,8884 1,431 1,4305 0,6359 0,2993 0,93702 

Διεύζεξε 

Σει.Alter 

0,1754 0,2508 0,3265 0,4489 0,1776 0,1195 0,249783 

Αηηηθέο 

εθδόζεηο 

2,8622 1,8285 1,4743 2,3744 0,7478 1,0828 1,728333 

Αηέξκωλ 2,641 1,8447 0,2848 0,2457 0,099 0,3889 0,91735 

ΓΟΛ 1,6321 1,7407 1,6672 1,4001 1,1149 1,2612 1,469367 

Καζεκεξηλή 1,5569 1,6383 1,3217 1,1576 1,108 1,1154 1,316317 

Ληβάλε Δθδ. 

Οξγαλ. 

0,2782 0,6069 3,0968 4,5525 0,7355 0,9056 1,695917 

Λπκπέξεο 

εθδόζεηο 

0,3396 0,2448 0,3092 0,5148 0,3406 0,1367 0,314283 

Ναπηεκπνξηθή 3,0254 2,456 2,9394 2,2097 1,3835 0,9828 2,166133 

Πήγαζνο 

Δθδνηηθή 

1,2156 1,3085 1,2278 1,6463 1,5437 1,8807 1,470433 

Σεγόπνπινο ρ.θ. 0,4198 0,3388 0,271 0,3463 0,3444 0,5663 0,3811 

Σερληθέο 

Δθδόζεηο 

0,5443 0,63 0,9671 0,7745 0,5676 0,3576 0,640183 

Σειέηππνο 0,8972 0,7315 1,0382 0,8138 1,0754 1,1705 0,954433 

ΜΔΟ ΟΡΟ 1,298975 1,115992 1,258077 1,378085 0,759531 0,789792  

 

ηνλ αξηζκνδείθηε ηηκήο κεηνρήο πξνο πσιήζεηο ( P/S ) ε αγνξά θαη πάιη επλνεί 

κεηνρέο νη νπνίεο εκθαλίδνπλ ρακειέο ηηκέο. 
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Οη θαιχηεξεο κεηνρέο ηνπ θιάδνπ κέζσλ ελεκέξσζεο φπσο απηέο πξνθχπηνπλ 

απφ ηνλ πίλαθα 4.2.5.1 είλαη ε ΑΛΣΔΡ θαη ε ΛΤΜΠΔΡΖ, αθνινπζνχκελεο απφ ηελ 

ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ θαη ηελ ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΚΓΟΔΗ. ηνλ αληίπνδα είλαη ε κεηνρή ηεο 

ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ. 

Οη κέζνη εηήζηνη φξνη είλαη απφ 0,75 έσο 1,37 κε ηηο ηέζζεξεο θαιχηεξεο κεηνρέο 

λα έρνπλ ηηκέο θαηψηεξεο απφ απηνχο, γηα θάζε έηνο, άξα θαη ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ 

θαιέο επελδπηηθέο επθαηξίεο. 

 

 

Πίλαθαο 4.2.5.2 : Σηκέο Γείθηε P/S Σξαπεδηθνύ Κιάδνπ 

Όλνκα 

Μεηνρήο 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 ΜΔΟ 

ΟΡΟ 

Alpha Bank 5,8295 4,7408 8,0075 5,8014 1,3938 2,48554 4,709757 

Aspis Bank 2,7779 3,2189 5,0912 6,0308 1,2714 1,7238 3,352333 

Αγξνηηθή Σξάπ 1,6992 7,5957 6,0435 5,9661 2,0914 2,4077 4,3006 

Attica Bank 3,4247 4,0078 3,6056 4,4268 9,3366 8,4689 5,545067 

Γεληθή Σξάπ. 12,1933 21,7796 20,4512 14,8352 7,9429 18,4602 15,94373 

Marfin 

Δγλαηία Σξάπ. 

2,6391 4,5502 3,9377 6,2157 2,1776 2,4844 3,66745 

Δκπνξηθή 

Σξάπ. 

3,2336 7,4021 5,1156 4,2068 1,2063 2,4253 3,931617 

Δζληθή Σξάπ. 5,7447 7,5042 9,4182 11,008 2,9592 4,9248 6,926517 

Eurobank EFG 5,4009 4,8533 5,4225 6,1451 1,2282 1,813 4,143833 

Σξάπ. Κύπξνπ 1,6267 3,1464 5,0068 3,5831 0,6573 - 2,80406 

Marfin 

Popular Bank 

- - - 10,24033 2,449609 2,869577 5,186505 

Σξάπ. 

Πεηξαηώο 

4,2931 6,0966 10,0717 12,5852 2,4318 3,47123 6,491605 

Σξάπ. Proton - 625,8674 48,8561 14,3461 0,8993 2,4209 138,478 

Σαρπδξνκηθό 

Σακηεπηήξην 

- - 7,9163 4,7739 1,9803 2,421 4,272875 

ΜΔΟ 

ΟΡΟ 

4,442064 58,39692 10,68799 7,868895 2,716122 4,336642  
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ηνλ αξηζκνδείθηε ηηκήο κεηνρήο πξνο πσιήζεηο ( P/S ) ε αγνξά θαη πάιη επλνεί 

κεηνρέο νη νπνίεο εκθαλίδνπλ ρακειέο ηηκέο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ δείθηε γηα ηνλ 

ηξαπεδηθφ θιάδν δίλνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα (4.2.5.2) 

Οη θαιχηεξεο κεηνρέο ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ είλαη ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ θαη ηεο 

ΑΠΗ, αθνινπζνχκελεο απφ ηελ ΔΓΝΑΣΗΑ θαη ηελ ΔΜΠΟΡΗΚΖ. ηνλ αληίπνδα 

είλαη ε κεηνρή ηεο ΓΔΝΗΚΖ. 

Οη κέζνη εηήζηνη φξνη είλαη απφ 2,71 έσο 58,39.  Καη νη ηέζζεξεο θαιχηεξεο 

κεηνρέο λα έρνπλ ηηκέο θαηψηεξεο απφ ηνπο κέζνπο φξνπο θάζε έηνπο άξα, ζεσξεηηθά 

ηνπιάρηζηνλ, απνηεινχλ πηζαλψο ζπκθέξνπζεο επελδχζεηο. 

 

 

Πίλαθαο 4.2.5.3 : Σηκέο Γείθηε P/S Κιάδνπ Τγείαο 

Όλνκα 

Μεηνρήο 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 ΜΔΟ 

ΟΡΟ 

Alapis 0,6775 0,97045 12,1679 37,755 8,0458 16,6816 12,7163 

Euromedica 0,7354 0,971 2,8783 2,9254 1,2594 1,2599 1,67156 

Ιαζώ 1,8501 1,7301 2,975 4,5419 2,1642 1,8763 2,52293 

Ιαηξηθό 

Αζελώλ 

0,6691 1,1202 1,6846 1,4561 0,3738 0,4067 0,95175 

Lavipharm 0,9193 0,773 5,321 3,5414 0,6953 0,9225 2,02875 

Medicon 

Hellas 

1,3942 1,1688 1,3233 1,1384 0,7037 1,0102 1,1231 

Βηνηαηξηθή θ 

Ρνκπνη. Σερλ. 

- - - - - - - 

Πξαμηηέιεην - - - - - - - 

Πξαμηηέιεην 

Πξνλνκηνύρεο 

- - - - - - - 

Τγεία 0,6847 0,8783 2,4956 3,9669 1,5052 1,6745 1,86753 

ΜΔΟ 

ΟΡΟ 

0,990043 1,087407 4,120814 7,903586 2,106771 3,404529  

 

ηνλ αξηζκνδείθηε ηηκήο κεηνρήο πξνο πσιήζεηο ( P/S ) ε αγνξά θαη πάιη επλνεί 

κεηνρέο νη νπνίεο εκθαλίδνπλ ρακειέο ηηκέο. 
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Οη θαιχηεξεο κεηνρέο ηνπ θιάδνπ πγείαο φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ αξηζκνδείθηε P/S, ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 4.2.5.3 

είλαη νη ΗΑΣΡΗΚΟ ΑΘΖΝΧΝ θαη MEDICON. Ακέζσο κεηά είλαη νη EUROMEDICA 

θαη ΤΓΔΗΑ. Σα ρεηξφηεξα απνηειέζκαηα ηα εκθαλίδεη ε ΑΛΑΠΗ. 

Οη κέζνη εηήζηνη φξνη είλαη απφ 0,99 έσο 7,9, επίπεδα ηα νπνία κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ θπζηνινγηθά πιαίζηα δηαθχκαλζεο ηνπ αξηζκνδείθηε γηα ηνλ θιάδν ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο. 

 

 

Πίλαθαο 4.2.5.4 : Σηκέο Γείθηε P/S Κιάδνπ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο 

Όλνκα Μεηνρήο 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ΜΔΟ 

ΟΡΟ 

ΒΑΛΚΑΝ Αθίλ. - - - - - - - 

ΒΧΒΟ 

ΜΠΑΜΠΗ 

9,7035 13,6954 21,4816 7,8893 7,9869 3,9612 10,78632 

ΔΛΒΙΔΜΔΚ 2,1969 3,046 320,027 860,5482 119,679 427,87 288,8945 

EUROBANK 

PROPERTIES 

- - 19,1395 19,9011 8,6767 11,841 14,88958 

REDS(KO) 5,9918 10,9966 13,781 4,7674 3,3537 10,852 8,290417 

ΚΔΚΡΟΦ 12,635 9,7686 123,6714 55,9133 6,8415 652,8 143,605 

LAMDA 

DEVELOPMENT 

1,8429 3,4701 5,3161 7,2562 2,4852 3,9745 4,0575 

MIG REAL 

ESTATE 

- - - - - 9,1548 9,1548 

PASAL Α.Δ. - - - - 8,5792 1,8892 5,2342 

TRASTOR - 10,7339 14,9785 9,6113 5,1647 11,3058 10,35884 

ΜΔΟ ΟΡΟ 6,47402 8,19534 83,90277 159,3793 22,5146 140,2928  

 

ηνλ αξηζκνδείθηε ηηκήο κεηνρήο πξνο πσιήζεηο ( P/S ) ε αγνξά θαη πάιη επλνεί 

κεηνρέο νη νπνίεο εκθαλίδνπλ ρακειέο ηηκέο. Σα απνηειέζκαηα γηα ηνλ θιάδν πγείαο 

εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα 4.2.5.4. 
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Οη θαιχηεξεο κεηνρέο ηνπ θιάδνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο είλαη νη : ΛΑΜΓΑ, 

PASAL, REDS θαη ε TRASTOR. Σηο ρεηξφηεξεο ηηκέο εκθαλίδεη ε ΔΛΒΗΔΜΔΚ θαη ε 

ΚΔΚΡΟΦ. 

Οη κέζνη εηήζηνη φξνη είλαη απφ 6,47 έσο 159,37. γηα αθφκε κία θνξά γηα ηνλ 

θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ, φπσο θαη ζηνπο ππφινηπνπο αξηζκνδείθηεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ, νη δηαθνξέο απφ έηνο ζε έηνο είλαη ηεξάζηηεο. 

 

 

Πίλαθαο 4.2.5.5 : Σηκέο Γείθηε P/S Κιάδνπ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 

Όλνκα Μεηνρήο 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ΜΔΟ 

ΟΡΟ 

ΑΙΟΛΙΚΗ 34,176 30,6 36,456 30,014 17,516 35,422 30,69733 

ALTIUS 30,68 42,13 51,24 38,04 15,23 - 35,464 

ALPHA TRUST 

ΑΝΓΡΟΜΔΓΑ 

7,215 3,2461 2,8846 3,636 -0,7652 7,0208 3,872883 

ΧΜΔΓΑ - - - - - - - 

ΓΙΑ 39,4657 41,0356 59,3817 39,8346 23,0376 24,0913 37,80775 

 

EUROLINE - - - - - - - 

EUROXX - - - - - - - 

Διι. 

Υξεκαηηζηήξηα 

5,945 7,4197 7,9076 10,2454 3,5762 - 7,01878 

Interinvest  86,63 87,38 38,44 22,45 10,9 17,79 43,93167 

Κνύκπαο 

πκκεηνρώλ 

2,021 4,723 10,84 12,25 1,332 1,243 5,4015 

Marfin 

Inv.Group 

1,152 4,767 - 0,438 1,054 0,15 1,5122 

Παξλαζζόο - - - - - - - 

Sciens 6,2517 5,1392 13,7039 32,0639 7,5461 0 10,78413 

AXON 16,981 9,544 1,0926 1,649 0,2257 0,218 4,951717 

ΜΔΟ ΟΡΟ 23,05174 23,59846 24,66071 19,06209 7,96524 10,74189  
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ηνλ αξηζκνδείθηε ηηκήο κεηνρήο πξνο πσιήζεηο ( P/S ) ε αγνξά θαη πάιη επλνεί 

κεηνρέο νη νπνίεο εκθαλίδνπλ ρακειέο ηηκέο. 

ηνλ πίλαθα 4.2.5.5 δίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δείθηε P/S γηα ηνλ θιάδν 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηεη φηη νη θαιχηεξεο κεηνρέο 

ηνπ θιάδνπ είλαη νη : MIG (έρεη ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα), κε δεχηεξε ηελ ΑΥΟΝ. 

Υεηξφηεξεο είλαη ε κεηνρή ηεο INTERINVEST (ε ρεηξφηεξε κε βάζε ηε ζεσξία) θαη 

ε ΓΗΑ. 

Οη κέζνη εηήζηνη φξνη είλαη απφ 7,97  έσο 24,66 κε ηηο θαιχηεξεο θαη ηηο 

ρεηξφηεξεο κεηνρέο λα είλαη θάησ θαη πάλσ αληίζηνηρα απφ ηνπο εθάζηνηε κέζνπο 

εηήζηνπο φξνπο. 
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4.3 πλνιηθά Απνηειέζκαηα ζεκειηώδνπο Αλάιπζεο Αλά Κιάδν 

 

ηνπο πίλαθεο απηνχ ηνπ ηκήκαηνο παξαζέηνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δεηθηψλ 

ζεκειηψδνπο αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ηαμηλνκεκέλα αλά θιάδν, θαζψο θαη 

κηα ζχληνκε αλάιπζε γηα απηά θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία κπνξεί λα εμαγάγεη 

θάπνηνο. 

Δπίζεο ρξήζηκν ζα ήηαλ λα αλαθεξζνχκε ζηελ κέζνδν επηινγήο κεηνρψλ απφ ηνλ 

Warren Buffet. Κάπνηα απφ ηα βήκαηα πνπ αθνινπζεί φηαλ πξφθεηηαη λα επηιέμεη ηηο 

κεηνρέο ζηηο νπνίεο πξφθεηηαη λα επελδχζεη, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζην βηβιίν ηνπ 

Αζαλάζηνπ Ννχια , (2006), «Αγνξέο Υξήκαηνο θαη Κεθαιαίνπ», είλαη ηα παξαθάησ :  

 

1. Σν πξψην δεηνχκελν γηα ηνλ θ. Buffet είλαη ν αληίζηξνθνο ιφγνο ηνπ P/E 

δειαδή θέξδε πξνο ηηκή κεηνρήο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηνο απφ ην 

επηηφθην ηνπ δεθαεηνχο νκνιφγνπ. Γηα παξάδεηγκα αλ ε απφδνζε ηνπ 

νκνιφγνπ είλαη 5% ηφηε ην E/P πξέπεη λα είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν απφ 10%. 

Γειαδή ν ιφγνο P/E γηα ηελ κεηνρή απηή ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνο 

κε 10. 

2. Γεχηεξν βήκα είλαη λα ζπγθξίλεη ηελ κεξηζκαηηθή απφδνζε ηεο επηρείξεζεο 

κε ηελ απφδνζε ηνπ δεθαεηνχο νκνιφγνπ. Θεσξεί πσο κία κεηνρή είλαη 

απνδεθηή αλ ε κεξηζκαηηθή ηεο απφδνζε αληηζηνηρεί ηνπιάρηζηνλ ζηα 2/3 ηεο 

απφδνζεο ηνπ νκνιφγνπ. Απηφ ζεκαίλεη θπζηθά φηη εηαηξείεο νη νπνίεο δελ 

απνδίδνπλ κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο ηνπο απνξξίπηνληαη απηφκαηα θαη δελ 

επηιέγνληαη γηα ην ραξηνθπιάθην ηνπ. 

3. Σν ηξίην βήκα αθνξά ηνλ ιφγν P/BV. Αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα ν θ. Buffet φηη 

δελ ζέιεη λα επελδχεη ζε κεηνρέο ησλ νπνίσλ ε ρξεκαηηζηεξηαθή αμία είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ην δηπιάζην ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο, θνηλψο, κεηνρέο πνπ 

έρνπλ ην πνιχ P/BV = 2. 

4. Γηα λα εθαξκνζηεί ην ηέηαξην θξηηήξην ρξεηάδεηαη κεγάιν αξρείν δεδνκέλσλ. 

Θεσξεί πσο ην ηξέρνλ P/E ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ κηζνχ ηνπ 

πςειφηεξνπ P/E ηεο ηειεπηαίεο πεληαεηίαο. 

5. ην πέκπην βήκα ηεο επελδπηηθήο ηνπ δηαδηθαζίαο, ν θ. Buffet αλαδεηά 

αλάκεζα ζηηο κεηνρέο πνπ έρνπλ πεξάζεη ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα απηέο πνπ 

έρνπλ δηπιαζηάζεη ηελ θεξδνθνξία ηνπο ηα ηειεπηαία 5 έηε. Απηφ ην βήκα 

ππάξρεη γηα λα απνθιεηζηεί ε πηζαλφηεηα λα έρνπλ κείλεη ζην ραξηνθπιάθην 
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κεηνρέο απνθιεηζηηθά θαη κφλν εμαηηίαο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηνπο 

ζπκπεξηθνξάο. 

6. Έθην πξναπαηηνχκελν είλαη ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ λα είλαη κεγαιχηεξν 

απφ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο, δειαδή ε εηαηξεία λα 

κπνξεί λα απνπιεξψζεη ηα ρξέε ηεο αλά πάζα ζηηγκή. 

 

Πνιιέο θνξέο γηα λα μεθαζαξίζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ην ηνπίν επηιέγεη κεηνρέο νη 

νπνίεο δελ έρνπλ κέζα ζηελ ηειεπηαία πεληαεηία ζεκεηψζεη κείσζε θεξδψλ πάλσ απφ 

5% δχν θνξέο, ή αθφκα θαη κεηνρέο νη νπνίεο έρνπλ κεγαιχηεξα ίδηα απφ μέλα 

θεθάιαηα. 

 

4.3.1 Απνηειέζκαηα Θεκειηώδνπο Αλάιπζεο Γηα ηνλ Κιάδν Μέζωλ Δλεκέξωζεο 

Όλνκα Μεηνρήο Μεξηζκαηηθέο 

Απνδόζεηο 

P/E P/BV P/CF P/S 

Audiovisual 0,05546 11,61898 4,04286 19,83562 0,93702 

Διεύζεξε 

Σει.Alter 

0 10,41142 3,131667 4,445667 0,249783 

Αηηηθέο εθδόζεηο 0,01658 200,768 9,69445 37,84738 1,728333 

Αηέξκωλ 0,02104 8,09708 2,462967 8,59065 0,91735 

ΓΟΛ 0,00902 94,75388 4,357712 504,4666 1,469367 

Καζεκεξηλή 0,0402 17,64164 10,64168 44,57473 1,316317 

Ληβάλε Δθδ. 

Οξγαλ. 

0,03658 42,73136 3,337963 31,26096 1,695917 

Λπκπέξεο 

εθδόζεηο 

0 44,71694 1,7825 75,72508 0,314283 

Ναπηεκπνξηθή 0,03186 30,1329 4,605567 24,91367 2,166133 

Πήγαζνο Δθδνηηθή 0 -6,75826 2,26833 72,65 1,470433 

Σεγόπνπινο 0,06064 -41,6223 1,6255 23,21463 

 

0,3811 

Σερληθέο Δθδόζεηο 0 1,49866 1,586467 39,89422 0,640183 

Σειέηππνο 0,06044 25,54046 4,113333 31,71032 0,954433 
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ηνλ θιάδν Μέζσλ Δλεκέξσζεο ε κεηνρή ηεο ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ 

ΑΛΣΔΡ εκθαλίδεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ζηνπο αξηζκνδείθηεο ηεο θαη έρεη θαη 

ηνλ δεχηεξν θαιχηεξν κέζν φξν απνδφζεσλ πεληαεηίαο ζηνλ θιάδν. Απφ ηελ άιιε αλ 

θαη νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ θαη ησλ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΚΓΟΔΧΝ 

εκθαλίδνπλ πνιχ θαιά ζεκειηψδε κεγέζε δελ έρνπλ ηηο αληίζηνηρεο απνδφζεηο. 

Φπζηθά λα κελ μερλάκε φηη ε αλάιπζε ζηε παξνχζα δηπισκαηηθή θαιχπηεη ρξνληθά 

ην δηάζηεκα 2004 έσο θαη 2009 θαη ππάξρνπλ πνιινί αζηάζκεηνη παξάγνληεο πνπ 

δηαηάξαμαλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ απηή ηελ πεξίνδν, εηδηθά κε 

ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε. Αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ κέζνδν ηνπ θπξίνπ 

Warren Buffet γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη θακία 

κεηνρή δελ απνηειεί θαιή επελδπηηθή πξφηαζε. Γηα παξάδεηγκα κφλν ηξείο κεηνρέο 

(ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ, ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΚΓΟΔΗ, ΛΤΜΠΔΡΖ) έρνπλ ρξεκαηηζηεξηαθή 

ηηκή ε νπνία λα είλαη κηθξφηεξε ή ίζε κε ην δηπιάζην ηεο ινγηζηηθήο ηεο αμίαο, θάηη 

ην νπνίν απνηειεί ην ηξίην βήκα ηεο επελδπηηθήο κεζφδνπ ηνπ. Απφ απηέο, κφλν ε κία 

(ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ) ζα επηιεγφηαλ κε βάζε ην δεχηεξν ζηάδην, κηαο θαη νη άιιεο δχν 

δελ κνηξάδνπλ θαζφινπ κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο ηνπο, θαη απηή ζα απνξξηπηφηαλ ζην 

ηέηαξην ζηάδην πνπ απαηηεί ην P/E ηεο λα είλαη ρακειφηεξν ηνπ κηζνχ ηνπ 

πςειφηεξνπ P/E ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο. 
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4.3.2 Απνηειέζκαηα Θεκειηώδνπο Αλάιπζεο Γηα ηνλ Σξαπεδηθό Κιάδν 

Όλνκα Μεηνρήο Μεξηζκαηηθή 

Απόδνζε 

P/E P/BV P/CF P/S 

Alpha Bank 0,05262 14,25065 3,27095 1,249533 4,709757 

Aspis Bank 0,00942 27,52173 0,962633 0,301017 3,352333 

Αγξνηηθή Σξάπ 0,0226 20,23692 3,0916 2,374317 4,3006 

Attica Bank 0,00872 41,8784 8,2762 0,813165 5,545067 

Γεληθή Σξάπ. 0 -53,1063 12,49012 11,25298 15,94373 

Marfin Δγλαηία 

Σξάπ. 

0,00692 96,71807 3,270633 0,43085 3,66745 

Δκπνξηθή Σξάπ. 0 9,99915 3,332133 0,8383 3,931617 

Δζληθή Σξάπ. 0,03856 27,20498 5,211367 2,904133 6,926517 

Eurobank EFG 0,05362 10,9414 4,9347 1,098 4,143833 

Σξάπ. Κύπξνπ 0,0294 21,8709 9,494317 0,744433 2,80406 

Marfin Popular 

Bank 

0,0587 10,7784 5,211767 1,126101 5,186505 

Σξάπ. Πεηξαηώο 0,03824 18,63447 3,010133 1,070833 6,491605 

Σξάπ. Proton 0,0955 15,97098 1,42142 3,6496 138,478 

Σαρπδξνκηθό 

Σακηεπηήξην 

0,005833 90,6221 2,23175 0,823275 4,272875 

 

Γηα ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν νη κεηνρέο πνπ δείρλνπλ λα ππεξηζρχνπλ έλαληη ησλ 

άιισλ απφ πιεπξάο αξηζκνδεηθηψλ είλαη απηέο ηεο ΑΠΗ θαη ηεο EUROBANK. 

Δπίζεο θαιά απνηειέζκαηα εκθαλίδεη θαη ην ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ γηα 

ηνλ δείθηε P/BV. Σέινο, ε ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ έρεη αξθεηά θαιά απνηειέζκαηα 

ζηνπο πεξηζζφηεξνπο αξηζκνδείθηεο, αλ εμαηξέζνπκε ηνλ P/BV φπνπ ηα πςειά ηεο 

απνηειέζκαηα καο δείρλνπλ φηη ε κεηνρή ίζσο είλαη ππεξηηκεκέλε. Παξά ην 

παξαπάλσ γεγνλφο, ε κεηνρή ηεο ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ είρε έλαλ απφ ηνπο 

θαιχηεξνπο κέζνπο φξνπο απνδφζεσλ γηα ηελ πεληαεηία κε ηε νπνία αζρνιήζεθε ε 

παξνχζα δηπισκαηηθή. Tέινο, ε κεηνρή ηεο ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ εκθαλίδεη κία 

κέηξηα θαηάζηαζε απφ πιεπξάο αξηζκνδεηθηψλ θαη ζα κπνξνχζε εχθνια λα 

επηιερζεί. Δπίζεο ε κεηνρή είρε αξθεηά θαιέο απνδφζεηο κέζα ζηε πεληαεηία. Με 

βάζε ηελ κέζνδν ηνπ Warren Buffet νχηε εδψ κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζε αζθαιή 
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ζπκπεξάζκαηα γηα πηζαλέο επελδπηηθέο επθαηξίεο. Απφ φιεο ηηο κεηνρέο ηνπ θιάδνπ, 

ε κφλε πνπ εκθαλίδεη απνδεθηά επίπεδα ζηνλ ιφγν P/BV θαη έρεη θαη επαξθείο 

κεξηζκαηηθέο απνδφζεηο, είλαη ε κεηνρή ηεο ηξάπεδαο PROTON ε νπνία φκσο 

απνηπγράλεη ζηα ππφινηπα θξηηήξηα. 

 

 

4.3.3 Απνηειέζκαηα Θεκειηώδνπο Αλάιπζεο Γηα ηνλ Κιάδν Τγείαο 

Όλνκα 

Μεηνρήο 

Μεξηζκαηηθέο 

Απνδόζεηο 

P/E P/BV P/CF P/S 

Alapis 0,00192 41,9789 19,38888 36,26985 12,71638 

Euromedica 0,00596 48,4747 3,63585 32,99237 1,671567 

Ιαζώ 0,04568 14,33557 8,123333 31,45555 2,522933 

Ιαηξηθό 

Αζελώλ 

0,02402 21,70192 8,768817 26,18967 0,95175 

Lavipharm 0,010488 148,3567 2,426667 34,60723 2,02875 

Medicon 

Hellas 

0,08266 9,77985 2,548883 60,17825 1,1231 

Βηνηαηξηθή θ 

Ρνκπνη. Σερλ. 

- - - - - 

Πξαμηηέιεην - - - - - 

Πξαμηηέιεην 

Πξνλνκηνύρεο 

- - - - - 

Τγεία 0,053376 

 

-12,1906 5,020317 51,98878 1,867533 

 

ηνλ θιάδν πγείαο νη κεηνρέο πνπ ππεξηζρχνπλ ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο φζν 

αθνξά ηα ζεκειηψδε κεγέζε ηνπο είλαη απηέο ηεο MEDICON αλ εμαηξέζνπκε ηνλ 

δείθηε P/CF ζηνλ νπνίν έρεη ηα ρεηξφηεξα απνηειέζκαηα ηνπ θιάδνπ. Δπίζεο νη 

κεηνρέο ηεο LAVIPHARM (εθηφο ηνπ P/E) θαη ηνπ ΗΑΣΡΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ 

ΑΘΖΝΧΝ εκθαλίδνπλ αξθεηά θαιά απνηειέζκαηα θαη επίζεο έρνπλ ζεηηθέο 

απνδφζεηο κέζα ζηελ ππφ κειέηε πεληαεηία. Καη ζε απηφλ ηνλ θιάδν, φιεο νη κεηνρέο 

ζα είραλ απνξξηθζεί κέρξη ην ηξίην θξηηήξην επηινγήο κεηνρψλ ηνπ Warren Buffet, 

κηάο θαη θακία απφ απηέο δελ εκθαλίδεη P/BV κηθξφηεξν ή ίζν ηνπ 2. 
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4.3.4 Απνηειέζκαηα Θεκειηώδνπο Αλάιπζεο Γηα ηνλ Κιάδν Αθίλεηεο 

Πεξηνπζίαο 

Όλνκα Μεηνρήο Μεξηζκαηηθέο 

Απνδφζεηο 

P/E P/BV P/CF P/S 

ΒΑΛΚΑΝ Αθίλ. 0 54,9799 1,195283 1059,872 - 

ΒΧΒΟ 

ΜΠΑΜΠΗ 

0,013194 26,96802 49,17212 15,84492 10,78632 

ΔΛΒΙΔΜΔΚ 0 -26,7226 2,6508 2130,62 288,8945 

EUROBANK 

PROPERTIES 

0,03568 10,5998 4,694825 3,141469 14,88958 

REDS(KO) 0,00794 -19,1014 1,407233 37,69075 8,290417 

ΚΔΚΡΟΦ 0,000668 7006,021 27,62857 1364,264 143,605 

LAMDA 

DEVELOPMENT 

0,00322 622,3256 25,97223 63,87434 4,0575 

MIG REAL 

ESTATE 

0 12,3695 1,3433 13,85906 9,1548 

PASAL Α.Δ. 0 0,4479 3,65 3,663193 5,2342 

TRASTOR 0,082838 13,45836 1,738709 7,1743 10,35884 

 

Γηα ηνλ θιάδν Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο ζεκειηψδνπο 

αλάιπζεο δελ είλαη μεθάζαξα. Κακία κεηνρή δελ ππεξέρεη ησλ ππνινίπσλ ζε φινπο 

ηνπο αξηζκνδείθηεο εθηφο ηεο κεηνρήο ηεο EUROBANK PROPERTIES ε νπνία έρεη 

κέηξηα απνηειέζκαηα ζε φινπο ηνπο αξηζκνδείθηεο θαη ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί 

θαιή επελδπηηθή επθαηξία, αιιά δπζηπρψο, ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ κειεηψκελε 

πεληαεηία, νη απνδφζεηο ηεο δελ επαιεζεχνπλ ηελ αλάιπζε. Οχηε ζε απηφλ ηνλ θιάδν 

κπνξνχκε λα βξνχκε θάπνηα κεηνρή ε νπνία λα κπνξεί λα πεξάζεη ην ηξίην ζηάδην 

ηεο επελδπηηθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ Warren Buffet. Ο ζπλδπαζκφο ρακειψλ 

κεξηζκαηηθψλ απνδφζεσλ θαη πςειψλ (γηα ηα δεδνκέλα ηεο κεζφδνπ πάληα) P/BV 

απνθιείεη φιεο ηηο κεηνρέο ηνπ θιάδνπ. 
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4.3.5 Απνηειέζκαηα Θεκειηώδνπο Αλάιπζεο Γηα ηνλ Κιάδν 

Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 

Όλνκα Μεηνρήο Μεξηζκαηηθέο 

Απνδόζεηο 

P/E P/BV P/CF P/S 

ΑΙΟΛΙΚΗ 0,0663 7,13875 1,303283 2,63815 30,69733 

ALTIUS 0 -4,9682 0,8564 6,7058 35,464 

ALPHA TRUST 

ΑΝΓΡΟΜΔΓΑ 

0,07028 4,2158 0,87955 24,83553 3,872883 

ΧΜΔΓΑ - - - - - 

ΓΙΑ 0,0639 3,717517 1,07565 18,94565 37,80775 

 

EUROLINE - - - - - 

EUROXX - - - - - 

Διι. 

Υξεκαηηζηήξηα 

0,0264 14,53517 4,356833 145,0999 7,01878 

Interinvest  0 -0,60617 0,984333 2,538 43,93167 

Κνύκπαο 

πκκεηνρώλ 

0,0114 17,774 2,222167 61,632 5,4015 

Marfin 

Inv.Group 

0,1396 11,60583 1,493 0,869667 1,5122 

Παξλαζζόο - - - - - 

Sciens 0,03174 5,478417 2,157667 62,4777 10,78413 

AXON 0,00258 -28,3207 7,2419 1248,392 4,951717 

 

ηνλ θιάδν ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ δείρλνπλ λα ππεξηζρχνπλ νη κεηνρέο 

ALPHA TRUST ΑΝΓΡΟΜΔΓΑ, ALTIUS θαη ΑΗΟΛΗΚΖ νη νπνίεο δπζηπρψο έρνπλ 

ρακειά ή θαη αξλεηηθά πνζνζηά κεηαβνιήο ηεο ηηκήο ηνπο. Απηφ νθείιεηαη 

απνθιεηζηηθά ζρεδφλ (κφλν ε κεηνρή ηεο ALTIUS ζεκείσζε απψιεηεο ζε 

πξνεγνχκελν έηνο) ζηε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ κέηνρψλ νιφθιεξνπ ηνπ θιάδνπ ην 

έηνο 2008 . Δπίζεο ε κεηνρή ηεο Marfin Investment Group βξίζθεηαη ζε κία κέζε 

θαηάζηαζε, αιιά γεληθά κπνξεί εχθνια λα ζεσξεζεί θαιή επελδπηηθή επθαηξία αλ 

ρξεζηκνπνηεζνχλ φινη νη δείθηεο θαη φρη κφλν, γηα παξάδεηγκα, ν P/E ζηνλ νπνίνλ 

πζηεξεί. Άιισζηε, άκα θνηηάμνπκε θαη ηηο εηήζηεο πνζνζηηαίεο κεηαβνιέο ηεο ηηκήο 
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ηεο κεηνρήο, ζα δηαπηζηψζνπκε φηη έρεη ηελ δεχηεξε πςειφηεξε πνζνζηηαία αχμεζε 

ηηκήο ζηνλ θιάδν. Όζνλ αθνξά ηελ κέζνδν ηνπ Warren Buffet γηα ηνλ θιάδν ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ππάξρνπλ αξθεηέο κεηνρέο νη νπνίεο θαηαθέξλνπλ 

λα πεξάζνπλ ηα πξψηα ζηάδηα ειέγρνπ ηεο κεζφδνπ, θπξίσο ιφγν ησλ ρακειψλ P/BV 

πνπ εκθαλίδεη ζπλνιηθά ν θιάδνο. Οη κεηνρέο πνπ θαηαθέξλνπλ λα πεξάζνπλ ηα ηξία 

πξψηα ζηάδηα ηεο κεζφδνπ είλαη νη MIG, ΓΗΑ, ALPHA TRUST ΑΝΓΡΟΜΔΓΑ θαη 

ε κεηνρή ηεο ΑΗΟΛΗΚΖ. ηα επφκελα ζηάδηα φκσο, νη επηινγέο ηνπ επελδπηή 

κεηψλνληαη θαη ηειηθά θακία κεηνρή δελ θαηαθέξλεη λα μεπεξάζεη ην πέκπην, κηαο θαη 

θακία απφ απηέο δελ είρε δηπιαζηάζεη ηα θέξδε ηεο κέζα ζηελ εμεηαδφκελε 

πεληαεηία. 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Όπσο είδακε ε ζεκειηψδεο αλάιπζε είλαη κία ηερληθή ε νπνία πξνζπαζεί λα 

πξνζδηνξίδεη ηελ αμία κηαο κεηνρήο, κε ην λα επηθεληξψλεηαη ζε δηάθνξνπο 

παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία απηή 

αλήθεη. Κπξηφηεξνο ζηφρνο ηεο απνηειεί ε απάληεζε ζηε βαζηθφηεξε εξψηεζε φισλ 

ησλ επελδπηψλ ε νπνία είλαη αλ ε αγνξά κίαο κεηνρήο απνηειεί θαιή επέλδπζε, ή φρη. 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ αλαπηχρζεθαλ δηάθνξνη αξηζκνδείθηεο νη νπνίνη 

ρξεζηκνπνηνχλ νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο ψζηε λα θαηαιήμεη ζε 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο θαη θαηά πφζν απηή αληηπξνζσπεχεη ηελ 

πξαγκαηηθή ηεο αμία. Φπζηθά φπσο είδακε ε αλάιπζε επεξεάδεηαη ηφζν απφ ηηο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ θιάδν πνπ αλήθεη ε εθάζηνηε κεηνρή, φζν θαη ηηο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ νηθνλνκία ζαλ ζχλνιν. 

Απηφ ζεκαίλεη γηα ηνλ επίδνμν επελδπηή φηη δελ είλαη δπλαηφλ ζε θακία 

πεξίπησζε λα βαζηζηεί κνλάρα ζε έλαλ αξηζκνδείθηε ζεκειηψδνπο αλάιπζεο γηα λα 

εληνπίζεη θαιέο επελδπηηθέο επθαηξίεο. Οη πεξηζζφηεξνη αξηζκνδείθηεο άιισζηε είλαη 

αξθεηά εχθνινη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπο θαη ρξεζηκνπνηνχλ ζηνηρεία ηα νπνία 

δεκνζηεχνληαη ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ. Αθφκα, δελ 

πξέπεη πνηέ λα βγάδεη ζπκπεξάζκαηα γηα απηνχο βαζηδφκελνο απνθιεηζηηθά ζηηο 

ηηκέο πνπ δίλεη ε βηβιηνγξαθία θαζψο απηέο είλαη θαζαξά ελδεηθηηθέο. Πξέπεη πάληα 
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λα ηηο ζπγθξίλεη κε ηνπο κέζνπο φξνπο ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ε εθάζηνηε 

κεηνρή θαη έηζη λα θαηαιήγεη ζε ζπκπεξάζκαηα. 

Δπηπιένλ, δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ε ζεκειηψδεο αλάιπζε απεπζχλεηαη ζε 

καθξνρξφληνπο επελδπηέο αληίζεηα κε ηελ ηερληθή αλάιπζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

θαηά θχξην ιφγν απφ βξαρπρξφληνπο επελδπηέο. Ζ επελδπηηθή δηαδηθαζία ρξεηάδεηαη 

ππνκνλή θαη νη βεβηαζκέλεο θηλήζεηο είλαη θαηαδηθαζκέλεο ζε απνηπρία. Μφλν ζε 

καθξνρξφληα βάζε κπνξεί ε αγνξά λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά, θαη ν επελδπηήο λα είλαη 

ζίγνπξνο γηα ην αλ έθαλε ζσζηή αλάιπζε ή φρη. 

Γπζηπρψο φκσο, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νη δηάθνξεο ζηξεβιψζεηο ηεο αγνξάο 

κπνξεί λα νδεγήζνπλ ηνλ επελδπηή ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα, ή θαη λα δψζνπλ 

ηελ εληχπσζε φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζεκειηψδνπο αλάιπζεο δελ ηζρχνπλ. Απηφ ζε 

θακία απνιχησο πεξίπησζε δελ ζεκαίλεη φηη ε ζεκειηψδεο αλάιπζε είλαη 

ιαλζαζκέλε, εηδηθά άκα ζθεθηνχκε φηη αθνξά θπξίσο ηνπο καθξνπξφζεζκνπο 

επελδπηέο, θαη ηέηνηεο ζηξεβιψζεηο είλαη βξαρπρξφληεο. Γηα παξάδεηγκα ε παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή θξίζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαηαθφξπθε πηψζε ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ 

ζπλνιηθά θαη ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ, εηδηθά ζε θιάδνπο νη νπνίνη πιήηηνληαη πξψηνη 

ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. Απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πηψζε ηηο ηηκέο κεηνρψλ νη 

νπνίεο ζηελ αλάιπζε έδεηρλαλ πσο είλαη εμαηξεηηθέο επελδπηηθέο επθαηξίεο. Φπζηθά 

φπσο κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε, αλ δελ ππήξμε θακία αιιαγή ζηα ζεκειηψδε 

κεγέζε, κηα ηέηνηα πηψζε ηεο ηηκήο δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί κε βάζε ηα ηζηνξηθά 

ζηνηρεία θαη επίζεο δελ νθείιεηαη ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ηηο δπλάκεηο ή 

αδπλακίεο ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία αλήθεη ε κεηνρή. 

πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε γηα αθφκε κία θνξά λα πνχκε φηη, ε ζεκειηψδεο 

αλάιπζε είλαη ρξήζηκε ζηνλ εληνπηζκφ επελδπηηθψλ επθαηξηψλ, κφλν αλ 

ρξεζηκνπνηεί ν ππνςήθηνο επελδπηήο έλαλ ζπλδπαζκφ αξθεηψλ δεηθηψλ, θαη φηη 

πξέπεη λα είλαη πάληα ελήκεξνο ησλ εμειίμεσλ φρη κφλν ζε επίπεδν επηρείξεζεο, αιιά 

θαη νηθνλνκίαο, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα είλαη έηνηκνο γηα θάζε πηζαλφηεηα θαη θάζε 

εμέιημε. Γεληθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν επελδπηήο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ζεκειηψδε 

αλάιπζε απνθιεηζηηθά ζα κπνξνχζε λα θαηαιήμεη ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα φζνλ 

αθνξά ην πνχ ζα έπξεπε λα επελδχζεη ηα θεθάιαηα ηνπ, αιιά θαη πάιη φπσο 

αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο ζα πξέπεη πάληα λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηε γεληθή 

θαηάζηαζε ηεο αγνξάο θαζψο θαη ην πψο απηή επεξεάδεη ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν 

αλήθεη ε εηαηξεία ηεο νπνίαο ηελ κεηνρή ζθέπηεηαη λα αγνξάζεη. 
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Σέινο λα αλαθέξνπκε φηη, αλ θαη ε κέζνδνο αμηνιφγεζεο κεηνρψλ ηνπ Warren 

Buffet ζεσξείηαη εμαηξεηηθή κάιινλ απνδεηθλχεηαη εμαηξεηηθά απζηεξή θαη 

απαηηεηηθή γηα ηα δεδνκέλα ηεο Διιεληθήο αγνξάο κεηνρψλ, κηαο θαη φπσο είδακε 

ζην ηκήκα 4.3 ζα νδεγνχζε ζηελ απφξξηςε φισλ ησλ ππφ εμέηαζε κεηνρψλ. 
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