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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (FUNDAMENTAL ANALYSIS)
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Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (EFFICIENT
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DISCOUNT MODEL)
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ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ ΚΕΡΔΩΝ
ΠΑΓΊΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΑΛΛΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ Ρ/Ε
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΕΛΚΥΣΠΚΟΤΗΤΑ) ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ
ΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΠΟΙΑ
ΜΕΘΟΔΟΣ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
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ΓΕΝΙΚΑ
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ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (INTERNATIONAL ACCOUNTING
STANDARDS - IAS 33)
ΣΥΓΚΡΙΣΗ TOY FASB, ΤΗΣ IASC ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
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6.

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
ΓΕΝΙΚΑ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΛΥΤΗΣ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΓΙΑΤΊ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ
ΚΕΡΔΩΝ
Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Ρ/Ε
ΓΕΝΙΚΑ
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ Ο
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ ΚΕΡΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΊΊΜΗΣΗΣ-ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ-ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ
&
ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ ΚΕΡΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΊΊΚΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ ΚΕΡΔΩΝ ΣΠΣ ΗΠΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΡΔΗ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η
ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
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ΓΕΝΙΚΑ
ΣΥΣΧΕΊΊΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ &
ΔΙΑΜΕΣΟΣ) & ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΜΕΤΡΩΝ (ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ)
ΣΧΕΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΡΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
(CAPITAL ISSUES)
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η ΑΝΑΛΥΣΗ PROBIT ΚΑΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΞΕΝΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ PROBIT
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ
ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ [P=f(E)]
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ [E=f(P)]
ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ
ΘΕΩΡΙΕΣ
ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΝΑ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΛΗΛΟ-ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ
ΤΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΤΟΥ
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
BASU 1977
BASU 1978
BASU 1983
Bleiberg 1989
Hackel and Livnat
TO ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ LARSON-GONEDES ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
(MERGER) ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ (TAKEOVER) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
TO ΜΟΝΤΕΛΟ LARSON - GONEDES ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ
TOY
TO ΒΑΣΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
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13.5.
13.6.
13.7.
13.8.

ΜΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ TOY ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΑΞΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ (FRANCHISE VALUE) ΚΑΙ Η
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΥΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (TANGIBLE VALUE) ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ
(FRANCHISE VALUE)
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΊΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΞΙΑΣ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ (FRANCHISE FACTORS)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η ΑΞΙΑ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ
Ο
ΜΥΘΟΣ
ΤΗΣ
ΟΜΟΙΟΓΕΝΟΥΣ
(ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗΣ)
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΞΙΑΣ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ
ΚΕΡΔΩΝ (Ρ/Ε) ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΊΊΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (DY)
ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΧΑΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Ρ/Ε
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΊΊΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΗ ΜΕΡΙΣΜΑΊΊΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (DIVIDEND YIELD) ΚΑΙ
ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ ΚΕΡΔΩΝ (PRICEEARNINGS RATIO)
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΊΊΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

180-182
182-186
186-199
199-200
201-221

201-204
204-216
204-207
207-208
209-213
209- 210

210

-

212

212- 213
213- 214
214- 216
216-220
221

222-230
222
222-225
225-230
225-227
227-229
229-230
230

231- 249
231
232-236
236-238
238- 239
239-241
241-243
243-247
247-249
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"You may not get rich by using all the available
information, but you surely will get poor if you
don't."
JACK TREYNOR

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Μέσα σε λίγους μόνο μήνες, το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από περιθωριακή και
μάλλον κερδοσκοπική ενασχόληση, τείνει να γίνει καθημερινή απασχόληση για πολλούς,
ανεξαρτήτως εισοδηματικής, επαγγελματικής, γεωγραφικής ή ηλικιακής διαστρωμάτωσης,
αφού σχεδόν το 20% του ελληνικού πληθυσμού έχει αγοράσει μετοχές στο Χρηματιστήριο.
Παράλληλα, η προοπτική ένταξης της χώρας μας στην Ο.Ν.Ε. το 2001, η σημαντική
αποκλιμάκωση των επιτοκίων, το εκτεταμένο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων του Δημοσίου
και οι σημαντικού μεγέθους εξαγορές και συγχωνεύσεις (ιδιαίτερα στον τραπεζικό κλάδο),
έχουν ωθήσει πολλούς παραδοσιακούς επενδυτές στην αγορά μετοχών. Εκτιμάται ότι στα
τέλη Φεβρουάριου

1999,

χρηματιστηριακή αγορά,

ο

αριθμός των επενδυτών που δραστηριοποιούνταν στη

προσέγγιζε τις 500.000, με τάση περαιτέρω αύξησης. Το

διαχρονικά αυξανόμενο ενδιαφέρον των αποταμιευτών-επενδυτών στο ΧΑΑ, αποτυπώνεται
στην εντυπωσιακή άνοδο του όγκου των συναλλαγών του, την περίοδο 1995-1998 όπως
φαίνεται από τον πίνακα που ακολουθεί :

ΣΕ ΔΙΣ. ΔΡΧ.

1995

1996

1997

1998

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ

1.258
151

1.818
172

5.540
262

13.323
761

ΣΥΝΟΛΟ

1.409

1.990

5.802

14.084

+41%

+ 192%

+ 143%

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Πηγή : Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Παράλληλα, η επικείμενη αναβάθμιση του ΧΑΑ, από την κατηγορία των αναδυόμενων
αγορών στις ανεπτυγμένες η προγραμματισμένη αποϋλοποίηση των εισηγμένων στο ΧΑΑ
μετοχών, η διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας του, η θεσμοθέτηση της λειτουργίας δύο
εναλλακτικών αγορών, της Ελληνικής Αγοράς Αναδυόμενων Κεφαλαιαγορών και της Νέας
Χρηματιστηριακής Αγοράς, καθώς και η έναρξη λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Παραγώγων
Αθηνών, εκτιμάται ότι θα αυξήσουν το ενδιαφέρον των εγχώριων και διεθνών επενδυτών για
την ελληνική κεφαλαιαγορά, με συνέπεια εφόσον δεν διαταραχθεί το ομαλό πολιτικό και
οικονομικό περιβάλλον, την περαιτέρω αύξηση του όγκου των συναλλαγών.
Στα πλαίσια της ραγδαίας εξέλιξης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, όπως προκύπτει
από τα προαναφερόμενα,

γεννήθηκε η ιδέα να ασχοληθούμε με την έννοια του

πολλαπλασιαστή κερδών, ως ενός από τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους καθημερινά
οι επενδυτές και αναλυτές στην προσπάθειά τους να αποτιμήσουν την αξία των μετοχών
των διαφόρων επιχειρήσεων και που στις οικονομικές εφημερίδες τον βλέπουμε να
αναγράφεται σε ξεχωριστή στήλη.
ι

Ειδικότερα, στα πλαίσια εκπόνησης του master thesis του προγράμματος MBA του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας ασχολούμαστε με την έννοια του πολλαπλασιαστή κερδών
(Ρ/Ε), με τη μορφή θεωρητικής εργασίας βασιζόμενοι κύρια σε Αμερικανική και Αγγλική
βιβλιογραφία και αρθρογραφία, με ταυτόχρονη ανασκόπηση εμπειρικών υποδειγμάτων, που
χρησιμοποιούν προχωρημένες στατιστικές και οικονομετρικές μεθόδους

και έχουν

εφαρμοστεί κύρια στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου.
Με την παρούσα εργασία, γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστεί τόσο η απλή όσο και η
σύνθετη πλευρά του δείκτη Ρ/Ε. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι στη διεθνή βιβλιογραφία
(κύρια Αμερικανική & Αγγλική) υπάρχει μεγάλος όγκος πληροφόρησης για τον εν λόγω θέμα,
που για να αποκωδικοποιηθεί και να εφαρμοστεί στο Ελληνικό ΧΑΑ, απαιτεί αρκετό χρόνο
και το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο. Μια περισσότερο εκτενής παρουσίαση και ίσως μια
πρακτική εφαρμογή κάποιων υποδειγμάτων στο ΧΑΑ θα μπορούσε να γίνει στα πλαίσια ενός
μεταπτυχιακού προγράμματος στη χρηματοοικονομική ή στα πλαίσια μιας διδακτορικής
διατριβής.
Αναλυτικά, τα τέσσερα κεφάλαια της εργασίας μας ασχολούνται με τα παρακάτω θέματα :
Το πρώτο κεφάλαιο, ξεκινάει με μια θεωρητική παρουσίαση των μεθόδων που έχουν
επινοηθεί και χρησιμοποιούνται διεθνώς για την ανάλυση των μετοχικών τίτλων (Θεμελιακή
Ανάλυση, Τεχνική Ανάλυση, Θεωρία των Αποτελεσματικών Αγορών) . Συνεχίζοντας στο ίδιο
κεφάλαιο, ασχολούμαστε ειδικά με την παρουσίαση των δύο βασικών προσεγγίσεων κατά
την αποτίμηση των κοινών μετοχών, όταν γίνεται χρήση της θεμελιώδους ανάλυσης : το

μοντέλο προεξόφλησης των μερισμάτων (dividend discount model) και αυτό του
πολλαπλασιαστή κερδών (price-earnings ratio-P/E).
Η ανάλυσή μας επικεντρώνεται στο μοντέλο του πολλαπλασιαστή κερδών, που είναι ένας
από τους συχνότερα χρησιμοποιούμενους επενδυτικούς δείκτες της ανάλυσης βάσει δεικτών

(Ratio Analysis) και ίσως ο βασικότερος δείκτης που χρησιμοποιούν οι χρηματιστηριακοί
αναλυτές στη Θεμελιώδη Ανάλυση της αξίας των μετοχών και θεωρείται κατά κύριο λόγο ως
μέτρο της εκτίμησης που τρέφει η αγορά προς μια εταιρεία.
Τα θέματα τα σχετικά με τον πολλαπλασιαστή κερδών

που αντιμετωπίζει η εν λόγω

εργασία στο πρώτο κεφάλαιο, αναφέρονται σε γενικές γραμμές στα εξής επί μέρους
ζητήματα :
□

Έννοια του πολλαπλασιαστή κερδών.

□

Προσδιοριστικά στοιχεία του Ρ/Ε.

□

Μειονεκτήματα (παγίδες) κατά την χρήση του πολλαπλασιαστή κερδών.

II

Το δεύτερο κεφάλαιο ξεκινά με την έννοια των κερδών ανά μετοχή (earnings per
share), τον παρονομαστή δηλαδή του πολλαπλασιαστή κερδών, καθώς και τον τρόπο
μέτρησης αυτών. Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε την ιστορική εξέλιξη αυτών σε ΗΠΑ και
Μεγάλη Βρετανία. Αναφερόμαστε σε έννοιες όπως σύνθετη και απλή κεφαλαιακή δομή,
βασικά-πρωτογενή-πλήρως εξασθενημένα

κέρδη

ανά

μετοχή,

σταθμισμένος

αριθμός

μετοχών.
Παράλληλα, παρουσιάζουμε το διεθνές λογιστικό πρότυπο IAS 33 για τα κέρδη ανά
μετοχή και ολοκληρώνουμε την παρουσίασή μας με μια αναφορά στην Ελληνική πρακτική.
Στο τρίτο κεφάλαιο, προχωράμε σε μια καταγραφή και παρουσίαση υποδειγμάτων και
εμπειρικών ερευνών που αναφέρονται στα κέρδη ανά μετοχή (earnings per share) και το
δείκτη Ρ/Ε. Συγκεκριμένα, ασχολούμαστε με τις εξής ενότητες :
□

Ποια η επίδραση των χρησιμοποιούμενων λογιστικών μεθόδων επί των πολλαπλασιαστών
κερδών.

□

Την συσχέτιση των κερδών ανά μετοχή με την χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών.

□

Την υιοθέτηση της προσέγγισης του Ρ/Ε κατά την αποτίμηση των μετοχών και τη
συγχώνευση - εξαγορά επιχειρήσεων.
Παράλληλα, στο εν λόγω κεφάλαιο γίνεται μια σύγκριση ανάμεσα στον πολλαπλασιαστή

κερδών και τη μερισματική απόδοση κατά την αξιολόγηση (αποτίμηση) μετοχών, με
ταυτόχρονη παρουσίαση μιας εμπειρικής έρευνας από την Ελληνική πραγματικότητα και
ειδικότερα από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ), που διερευνά τις επιδράσεις που
ασκούν στην αποδοτικότητα των μετοχών των εισηγμένων στο ΧΑΑ,

δύο βασικές

παράμετροι : ο πολλαπλασιαστής κερδών (Ρ/Ε) και η μερισματική απόδοση (DY).
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε τα κύρια συμπεράσματα-ευρήματα,

από την

θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση που ακολουθήσαμε για τον πολλαπλασιαστή κερδών, με
παράλληλη παράθεση κάποιων περιορισμών κατά την χρήση του εν λόγω επενδυτικού
εργαλείου στην ανάλυση και αξιολόγηση των μετοχών.
Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή της διπλωματικής μου
εργασίας Καθηγητή κο Δημήτριο Παπαδόπουλο, για τις υποδείξεις την υποκίνηση και
συμπαράστασή του σε όλες τις φάσεις εκπόνησή της.
Ευχαριστίες θέλω

να

εκφράσω

και

προς το

προσωπικό

της

βιβλιοθήκης του

Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ιδιαίτερα στις κυρίες Ελισάβετ Τσανακτσίδου και Πετρούλα
Βόλτση για την ταχύτητα και ποιότητα εξυπηρέτησής τους.

III
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ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΟΧΏΝ
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Από τότε που εμφανίστηκαν, τα χρηματιστήρια αξιών συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον όχι
μόνο των επενδυτών αλλά και των χρηματιστών, χρηματιστηριακών εταιρειών, οικονομικών
συμβούλων, αναλυτών επενδύσεων, επιχειρηματιών και πανεπιστημιακών κύκλων.
Όλοι

προσπαθούν

να

ερμηνεύσουν

τον

τρόπο

συμπεριφοράς των

αξιών

που

διαπραγματεύονται σε ένα Χρηματιστήριο, το σχηματισμό των τιμών τους στην αγορά, και
να εντοπίσουν μεθόδους προβλέψεων των μελλοντικών κινήσεων των τιμών.
Βασικός σκοπός όλων αυτών των προσπαθειών,
(μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας),

πέραν

είναι η επίτευξη μεγαλύτερων κερδών
από το

επιστημονικό

ενδιαφέρον

ορισμένων. Οι περισσότεροι παραδέχονται ότι, στο χρηματιστήριο μπορεί κανείς να κερδίσει
και μάλιστα γρήγορα, αρκεί να ξέρει πότε να αγοράσει ή να πουλήσει μετοχές.

2. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Οι μέθοδοι που έχουν επινοηθεί και χρησιμοποιούνται διεθνώς για την ανάλυση των τιμών
των μετοχών είναι βασικά τρεις :

•

Η Θεμελιακή Ανάλυση (Fundamental Analysis).

•

Η Τεχνική Ανάλυση (Technical Analysis).

•

Η Θεωρία των Αποτελεσματικών Αγορών (Efficient Market Theory).

Εκτός από τις παραπάνω μεθόδους,

υπάρχει και μια όχι τόσο επιστημονική μέθοδος

αλλά πολύ διαδεδομένη όχι μόνο στο Χ.Α.Α., αλλά και σε διεθνή μεγάλα χρηματιστήρια, η
επιλογή μετοχών, η οποία στηρίζεται στις διαδόσεις και φήμες που κυκλοφορούν στην
αγορά.
Η εν λόγω μέθοδος δεν ασχολείται με αριθμούς αλλά με την προσπάθεια για μελλοντική
πρόβλεψη της συμπεριφοράς της πλειοψηφίας των επενδυτών. Δεν ενδιαφέρεται αν μια
μετοχή είναι πράγματι καλή, αλλά αν υπάρχουν επενδυτές πρόθυμοι να την αγοράσουν.

2.1. ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Αποτελεί τη μέθοδο εκείνη, που εξετάζει τα βασικά, τα θεμελιακά στοιχεία μιας
επιχείρησης όπως προκύπτουν από τις δημοσιευμένες οικονομικές της καταστάσεις
(Ισολογισμό, Αποτελεσμάτων Χρήσεως Πίνακα Διαθέσεως Κερδών, κ.λ.π.).
ι

Η θεμελιακή ανάλυση, βασίζεται στην υπόθεση ότι η μετοχή αντανακλά την οικονομική
κατάσταση της επιχείρησης όπου ανήκει. Αν η επιχείρηση προβλέπεται να έχει καλή πορεία
τότε και η μετοχή της θα έχει μεγαλύτερη ζήτηση στο Χρηματιστήριο, λόγω προσδοκίας π.χ.
υψηλών μερισμάτων από τους επενδυτές.
Ανάλογα, με το που επικεντρώνεται το ενδιαφέρον του θεμελιακού αναλυτή έχουμε
διάφορες τεχνικές θεμελιακής ανάλυσης :

•

Την τεχνική της πραγματικής αξίας της μετοχής, όπου κύριος σκοπός του

αναλυτή είναι να εκτιμήσει βάσει των οικονομικών δεδομένων της επιχείρησης τα
μελλοντικά της στοιχεία, που υπολογίζονται σε τρέχουσες τιμές και σαν σύνολο δίνουν την
πραγματική αξία της μετοχής.
Αυτή η πραγματική αξία, συγκρίνεται με τη χρηματιστηριακή και ανάλογα αποφασίζει ο
επενδυτής. Συγκεκριμένα, αν είναι μικρότερη της χρηματιστηριακής θα πουλήσει, αν είναι
μεγαλύτερη θα αγοράσει. Αν πάλι είναι ίδια μπορεί να μη κάνει τίποτα ή να μετακινηθεί σε
άλλη μετοχή με μεγαλύτερη αξία.

•

Την τεχνική που στηρίζεται στα κέρδη και τα διανεμόμενα κέρδη, όπου βάσει

των πωλήσεων και των κερδών του παρελθόντος εκτιμώνται τα μελλοντικό κέρδη της
επιχείρησης. Ο επενδυτής

συγκρίνει τις δικές του εκτιμήσεις για μια επιχείρηση, με τις

εκτιμήσεις της αγοράς και αγοράζει μετοχές της όταν βρίσκει ότι η αγορά έχει υποτιμήσει τις
δυνατότητές της ή πουλά όταν η αγορά υπερεκτιμά τα αναμενόμενα κέρδη της.
Σημαντικό εργαλείο για την ερμηνεία των οικονομικών καταστάσεων,

είναι για τους

θεμελιακούς αναλυτές οι αριθμοδείκτες ’ratios).
Ο θεμελιακός αναλυτής αντιμετωπίζει ορισμένα προβλήματα, στην προσπάθειά του να
καταλήξει σε μια τιμή της μετοχής

μέσα από τα προβλεπόμενα οικονομικά μεγέθη μιας

επιχείρησης και του κλάδου στον οποίο ανήκει. Ειδικότερα :
•

Χρειάζεται εκτός από το μεγάλο όγκο πληροφοριών, που πολλές φορές δεν

διατίθενται εύκολα ή δεν υπάρχουν καν, αρκετό χρόνο για να τις επεξεργαστεί.
•

Η ανάλυση μέσω αριθμοδεικτών, μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα,

γιατί άλλα ποσά παρουσιάζονται σε τρέχουσες τιμές και άλλα σε τιμές κτήσης.
•

Ο θεμελιακός αναλυτής πρέπει να προβλέψει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, τη

πορεία της επιχείρησης τα μελλοντικά της κέρδη, τα μερίσματα που θα διανείμει. Υπάρχουν
όμως παράγοντες εξωεπιχειρησιακοί και ενδοεπιχειρησιακοί, που επηρεάζουν διαφορετικά
τέτοια μεγέθη, όπως η φορολογική πολιτική του κράτους η μερισματική πολιτική της
εταιρείας που είναι δύσκολο να προβλεφθούν με ακρίβεια.
Ακόμα και αν ξεπεραστούν τα παραπάνω προβλήματα,

υπάρχει στη συνέχεια το

πρόβλημα μετατροπής των μελλοντικών ποσών σε τρέχουσα τιμή της μετοχής ώστε αυτή
2

να συγκριθεί με την χρηματιστηριακή, Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται η εφαρμογή της
μεθόδου προεξόφλησης και η επιλογή του κατάλληλου επιτοκίου προεξόφλησης (discount
rate). Η επιλογή ενός επιτοκίου αντί άλλου, δίνει τελείως διαφορετικές τιμές, έστω και αν
διαφέρουν κατά μισή ποσοστιαία μονάδα. Τα επιτόκια δε, είναι δύσκολο να προβλεφθούν
γιατί επηρεάζονται από την πολιτική μιας χώρας το μέγεθος του πληθωρισμού και άλλους
εξωεπιχειρησιακούς παράγοντες.
Οι

επικριτές

της

θεμελιακής

ανάλυσης

κυρίως

οι

οπαδοί

της

Θεωρίας

των

Αποτελεσματικών Αγορών (Efficient Market), υποστηρίζουν ότι ο θεμελιακός αναλυτής
δεν μπορεί

να ερμηνεύσει πως η τιμή μιας μετοχής μπορεί

να κινείται ανοδικά, ενώ η

επιχείρηση στην οποία ανήκει, δεν πηγαίνει καλά ή η εξέλιξη του κλάδου δραστηριοποίησής
της δεν είναι ικανοποιητική ή και το αντίθετο.
Η θεμελιακή ανάλυση λοιπόν, δεν προσφέρει τίποτα στον επενδυτή ; Όχι βέβαια, γιατί
τον βοηθά να γνωρίσει μια επιχείρηση, να τη συγκρίνει με άλλες του κλάδου και να
καταλήξει σε κάποια εκτίμηση της αξίας της μετοχής της. Έτσι ξεχωρίζει από πλήθος των
μετοχών,

που διαπραγματεύονται

στο χρηματιστήριο,

ποιες προσφέρουν

καλύτερες

προοπτικές για κέρδη.
Παρακάτω, απεικονίζεται γραφικά η διαδικασία της θεμελιακής ανάλυσης :
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2.2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Τεχνική ανάλυση, είναι η μελέτη της δράσης μιας αγοράς κυρίως με τη χρησιμοποίηση
διαγραμμάτων, που έχουν σκοπό να προβλέψουν τις τιμές των μετοχών. Όταν μιλάμε για
δράση μιας αγοράς εννοούμε τις τιμές τον όγκο των συναλλαγών volume of trading) και
τον αριθμό των ανοικτών συμβολαίων στο τέλος κάθε μέρας των προθεσμιακών
συναλλαγών.
Πατέρας της τεχνικής μεθόδου είναι ο Charles Dow, ο οποίος με μια σειρά άρθρων στην
Wall Street Journal, στην τριετία 1900-1902, την εισήγαγε στη χρηματιστηριακή πρακτική.
Ξεκινάει με την υπόθεση,

ότι οι αποτελεσματικές πληροφορίες για μια μετοχή δεν

φτάνουν στο μέσο επενδυτή παρά όταν οι λίγοι, που τις ξέρουν, τις χρησιμοποίησαν ήδη.
Δεύτερη αρχή στην οποία βασίζεται, είναι ότι οι χρηματιστηριακές αγορές ακολουθούν
μέσα στο χρόνο ανοδικές ή καθοδικές τάσεις (trends), που διαμορφώνονται από τις
εναλλαγές

στη

συμπεριφορά

των

επενδυτών.

Η

συμπεριφορά

των

επενδυτών

διαμορφώνεται κάτω από την επίδραση πολιτικών, ψυχολογικών ή συναισθηματικών
παραγόντων. Η τεχνική ανάλυση σκοπό έχει να εντοπίσει χρονικά έγκαιρα την εναλλαγή ή
την αναστροφή της τάσης.
Τρίτη αρχή είναι ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Η ανθρώπινη φύση και η συμπεριφορά
διέπεται από κάποιους κανόνες ή σταθερές που κάνουν τον επενδυτή να αντιδρά με
παρόμοιο τρόπο σε παρόμοιες καταστάσεις.
Σύγχρονοι εκφραστές της τεχνικής μεθόδου, είναι οι

λεγόμενοι χαρτίστες (chartists),

που ασχολούνται με την καθημερινή παρακολούθηση των τιμών και το σχεδίασμά

κάθε

είδους διαγραμμάτων και χαρτών. Μεγάλη ώθηση έδωσε στην μέθοδο αυτή και η χρήση
ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Η τεχνική ανάλυση όπως κάθε θεωρία ή μέθοδος έχει τις αδυναμίες της γι'αυτό δέχτηκε
και δέχεται αρκετές κριτικές. Παραθέτουμε τις βασικότερες από αυτές :
•

Η τεχνική ανάλυση είναι παρελθοντολογία, δηλαδή για να προβλέψει τις μελλοντικές

κινήσεις των τιμών στηρίζεται σε εκείνες του παρελθόντος.
•

Η ερμηνεία των διαγραμμάτων, είναι υποκειμενική και δεν μπορεί να εκφραστεί

μαθηματικά σε ποσά, έτσι αφήνει περιθώρια για λάθος προβλέψεις.
•

Οι τεχνικοί αναλυτές, συστήνουν μια συγκεκριμένη επενδυτική πολιτική (αγορά ή

πώληση) μόλις δημιουργηθεί μια τάση πτωτική

ή ανοδική στη μετοχή. Όμως τα

σημαντικότερα κέρδη πραγματοποιούνται στις αρχές των τάσεων και ο επενδυτής χάνει την
ευκαιρία περιμένοντας να ολοκληρωθεί η τάση.
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2.3. Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (EFFICIENT MARKET THEORY^
Η Υπόθεση της Αποτελεσματικής Αγοράς (ΕΜΗ) αφορά

την «αποτελεσματικότητα ως

προς την πληροφόρηση» (informational efficiency) σύμφωνα με την οποία σε μια αγορά
οι τιμές των διαπραγματευόμενων οικονομικών στοιχείων αντανακλούν όλη την υπάρχουσα
πληροφόρηση1.
Η θεωρία αυτή αντιλαμβάνεται την αγορά σαν ένα αποτελεσματικό μηχανισμό. Μόλις γίνει
γνωστή μια πληροφορία π.χ. που αφορά την πραγματική τιμή της μετοχής, η αγορά θα
αντιδράσει και η τιμή της μετοχής θα έρθει στο επίπεδο της πραγματικής της αξίας.
Γενικά, σε μια αποτελεσματική αγορά ο επενδυτής δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις
πληροφορίες που αφορούν μια μετοχή, για να επιτύχει επί πλέον κέρδη, γιατί όλες οι
πληροφορίες έχουν ήδη ληφθεί υπόψη και έχουν ενσωματωθεί στην τιμή της. Εφόσον οι
τιμές των μετοχών είναι σωστά διαμορφωμένες ήδη, δεν υπάρχουν για τον επενδυτή
ευκαιρίες για κέρδη πέρα των κανονικών.
Στην

πρωτοπόρο

μελέτη

του

Fama

(1970)

ορίζονται

τρία

επίπεδα

αποτελεσματικότητας των αγορών :
•

Ασθενής αποτελεσματικότητα [weak market efficiency) : όταν οι διαδοχικές

μεταβολές των τιμών είναι ανεξάρτητες και τυχαίες. Οι επικρατούσες τιμές δεν περιέχον
καμία πληροφορία για την κίνησή τους στο μέλλον. Συνεπώς οι επενδυτές δεν μπορούν να
αποκτήσουν κέρδη μελετώντας με τη βοήθεια διαγραμμάτων ή άλλων αναλυτικών μεθόδων,
την πορεία των τιμών του παρελθόντος.
Η θεωρία πιστεύει ότι οι μεταβολές των τιμών των μετοχών μεταξύ δύο περιόδων είναι
στατιστικά ανεξάρτητες

και ακολουθούν αυτό που οι στατιστικοί ονομάζουν τυχαία

μεταβολή [random walk). Η ανάλυση των σημερινών ή των παρελθόντων τιμών δε βοηθά
στην πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών των μετοχών, γιατί η σχέση μεταξύ τους είναι
τυχαία. Καλύτερα κάποιος να στρίψει ένα νόμισμα για να αποφασίσει αν θα πουλήσει ή θα
αγοράσει, παρά να ξοδεύει το χρόνο του αναλύοντας τις κινήσεις των μετοχών στο
παρελθόν.

•

Μέση αποτελεσματικότητα (semi-strong market efficiency)

: όταν οι τιμές

ενσωματώνουν άμεσα και πλήρως κάθε δημοσιευμένη πληροφορία που αφορά τα οικονομικά
στοιχεία. Οι τιμές αντιδρούν ακαριαία στην ανακοίνωση μιας είδησης και δεν παρουσιάζεται
υστέρηση στην πληροφόρηση του συνόλου των επενδυτών. Είναι συνεπώς αδύνατη η
πραγματοποίηση κερδών με βάση τις δημοσιευμένες πληροφορίες.1

1 Σύμφωνα με το Jensen (1978) : «μια αγορά είναι αποτελεσματική, σε σχέση με ένα δεδομένο σύνολο
πληροφοριών, αν είναι αδύνατη η πραγματοποίηση οικονομικού οφέλους από συναλλαγές βασισμένες σε αυτά
το σύνολο πληροφοριών». Με τον όρο «οικονομικά οφέλη» εννοούνται οι προσαρμοσμένες στον κίνδυνο και
απαλλαγμένες από κόστη αποδόσεις.
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•

Ισχυρή αποτελεσματικότητα (strong market efficiency) : όταν σε κάθε

χρονική στιγμή οι τιμές αντανακλούν κάθε πληροφορία (ιδιωτική ή δημόσια) που αφορά τα
οικονομικά στοιχεία. Αυτή η υπόθεση απαιτεί μια ακραία και πολύ αυστηρή παραδοχή, ότι
δηλαδή οι ομάδες που διαθέτουν προνομιακή πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες θα
ενεργήσουν με βάση αυτές προβαίνοντας

σε αγοραπωλησίες έτσι ώστε οι τιμές να

ανταποκριθούν ακόμα και στην ιδιωτική πληροφόρηση (insiders).
Αυτές οι τρεις μορφές αποτελεσματικότητας δεν

είναι ανεξάρτητες : αν η αγορά είναι

αποτελεσματική προς ένα επίπεδο, τότε είναι αποτελεσματική και ως προς όλα τα
χαμηλότερα επίπεδα.
Σε μια αποτελεσματική αγορά ούτε οι τεχνικοί ούτε οι θεμελιακοί αναλυτές μπορούν να
εντοπίσουν ευκαιρίες.
Όπως κάθε θεωρία, έτσι και αυτή των αποτελεσματικών αγορών στηρίχτηκε σε ορισμένες
υποθέσεις:

Α. όλοι οι επενδυτές έχουν τις ίδιες δυνατότητες πληροφόρησης.
Β. απαγορεύεται η χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών.
Γ. κανείς επενδυτής δε διαθέτει ένα τόσο μεγάλο χαρτοφυλάκιο μετοχών, ώστε να
επηρεάζει θετικά ή αρνητικά την αγορά.
Οι εμπειρικές μελέτες που έγιναν για να θεμελιώσουν την επιστημονική αυτή άποψη,
οδήγησαν στην αμφισβήτηση της ισχυρής μορφής αποτελεσματικότητας. Δηλαδή άτομα με
πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες (insiders) μπορούν να απολαμβάνουν έκτακτα
κέρδη, αξιοποιώντας αυτές τις πληροφορίες. Οι άλλες μορφές αποτελεσματικότητας έγιναν
αποδεκτές.
Οσον αφορά το Ελληνικό Χρηματιστήριο έχει αποδεικτή ότι δεν ισχύει η υπόθεση του
τυχαίου περιπάτου για τις τιμές των μετοχών, που είναι αναγκαία προϋπόθεση για την
αποτελεσματικότητα του χρηματιστηρίου. Με άλλα λόγια από

συγκεκριμένες μελέτες2

προκύπτει ότι το ΧΑΑ είναι πληροφοριακά αναποτελεσματικό, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι
τιμές των μετοχών διαχρονικά τείνουν να κινούνται συστηματικά.

2 -Testing the efficient market hypothesis using panel data, with application to the Athens Stock Market: E.
Dockery, M.G. Kavussanos, Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ TON ΤΙΜΩΝ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΞΙΩΝ : ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΧΑΑ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ, ΑΘΗΝΑ 1997.
- Η θέση της αποτελεσματικής αγοράς στο ΧΑΑ : Είναι η συμπεριφορά του ΧΑΑ αποτελεσματική. Σπάρος ΣπύρουΧαρίλαος Χαρίσης, Οικονομικά Χρονικά, Ιανουάριος - Φεβρουάριος 1997.
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3.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Τι είναι αυτό που καθορίζει την αξία μιας κοινής μετοχής ; Τι μέθοδοι χρησιμοποιούνται
από τους επενδυτές κατά τη διαδικασία αποτίμησης και επιλογής μετοχών ;
Δύο είναι οι βασικές προσεγγίσεις, κατά την αποτίμηση των κοινών μετοχών όταν γίνεται
χρήση της θεμελιώδους ανάλυσης :
•

Η προσέγγιση της παρούσας αξίας σύμφωνα με την οποία οι μελλοντικές ταμειακές
ροές (cash flows) προεξοφλούνται με τη χρήση του κατάλληλου ποσοστού
απόδοσης (αναφέρεται στην απαιτούμενη απόδοση ενός επενδυτή).

•

Η προσέγγιση του δείκτη Ρ/Ε (πολλαπλασιαστής κερδών), που χρησιμοποιείται
περισσότερο από τους αναλυτές μετοχών. Μια μετοχή έχει αξία ίση με ένα
πολλαπλάσιο των μελλοντικών της κερδών. Συγκεκριμένα, οι επενδυτές καθορίζουν
την αξία μιας μετοχής με το να αποφασίσουν πόσες δραχμές (πολλαπλασιαστής) είναι
διατεθειμένοι να πληρώσουν για κάθε δραχμή εκτιμώμενου κέρδους.

3.2. ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
3.2.1. ΓΕΝΙΚΑ
Η κλασσική μέθοδος για τον υπολογισμό της εσωτερικής ή πραγματικής αξίας (intrinsic
value) μιας μετοχής είναι η χρήση της μεθόδου των προεξοφλημένων ταμειακών ροών.
Η μέθοδος χρησιμοποιείται ευρύτατα και λογική της είναι ότι ο επενδυτής δεν
ενδιαφέρεται τόσο για τα λογιστικά κέρδη της επιχείρησης όσο για τα ταμειακά
πλεονάσματά της

που μπορεί είτε να εισπράξει είτε να επανεπενδύσει, οπότε στην

τελευταία αυτή περίπτωση, θα αυξηθεί ανάλογα η αξία της επιχείρησης.
Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, η αξία μιας επιχείρησης είναι ίση με την παρούσα αξία των
ταμειακών πλεονασμάτων συν την παρούσα αξία της υπολειμματικής αξίας της επιχείρησης
στο τέλος του χρονικού ορίζοντα.
Η αναγωγή των μελλοντικών πλεονασμάτων στο παρόν, γίνεται με ένα συντελεστή
(αναμενόμενο ποσοστό απόδοσης), το ύψος του οποίου εξαρτάται από το μέγεθος των
κινδύνων που αναλαμβάνει μια επιχείρηση.
Στη συνέχεια εσωτερική ή εκτιμώμενη αξία μιας μετοχής είναι ίση με την προεξοφλημένη
(παρούσα) αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών,

που ένας επενδυτής αναμένει να

εισπράξει από μια επένδυση.
Η σχέση που απεικονίζει την εκτιμώμενη αξία μιας μετοχής είναι η ακόλουθη :
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"

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

Σ

-----------------------------

t-ι

»

(1+κ)*

Όπου κ = το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης ή το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης.
Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το μοντέλο αυτό ο επενδυτής πρέπει:
1. Να εκτιμήσει το κατάλληλο απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης.

2. Να εκτιμήσει τα ποσά και τις χρονικές στιγμές των μελλοντικών ταμειακών ροών.
3. Να χρησιμοποιήσει αυτό τα δύο στοιχεία στο μοντέλο προκειμένου να αποτιμήσει την
αξία της μετοχής, που εν συνεχεία συγκρίνεται με την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή
που επικρατεί στην αγορά.
Διαγραμματικά η παραπάνω διαδικασία έχει ως εξής :

9

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Ο επενδυτής που προγραμματίζει την αγορά μιας κοινής μετοχής θα πρέπει να
προσδιορίσει τον κίνδυνο, και δεδομένου αυτού να καθορίσει το ελάχιστο αναμενόμενο
ποσοστό απόδοσης που απαιτείται προκειμένου να προβεί σε αγορά. Αυτό το ελάχιστο
αναμενόμενο ποσοστό απόδοσης είναι το λεγόμενο κόστος ευκαιρίας (opportunity cost).
Ενώ θεωρητικά είναι κατανοητό τι σημαίνει απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης στην πράξη
δεν είναι εύκολο να καθορισθεί το ακριβές ύψος αυτού.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ
Το άλλο στοιχείο που υπεισέρχεται στη μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών,
είναι οι αναμενόμενες ταμειακές ροές.
Η αξία μιας κοινής μετοχής είναι η παρούσα αξία όλων των ταμειακών ροών που
απολαμβάνονται από τον εκδότη (επιχείρηση).
Τα βασικά ερωτήματα που ανακύπτουν στην εν λόγω ανάλυση είναι :
•

Ποιες ταμειακές ροές χρησιμοποιούνται κατά την αποτίμηση μετοχών ;

•

Ποιες είναι οι αναμενόμενες ταμειακές ροές;

•

Πότε θα εισπραχθούν οι αναμενόμενες ταμειακές ροές ;

Προκειμένου να εξευρεθεί ποιες ταμειακές ροές είναι κατάλληλες κατά την αποτίμηση μιας
μετοχής η ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί είναι : αν αγοραστεί μια κοινή μετοχή τι
ταμειακές ροές θα εισπραχθούν ; Η απάντηση είναι μερίσματα, γιατί αυτά είναι η μόνη
διανομή μετρητών που πραγματοποιεί η επιχείρηση στους μετόχους. Περαιτέρω, παρά το
γεγονός ότι τα κέρδη ανό μετοχή μιας επιχειρήσεις ανήκουν στους μετόχους το σύνολο
αυτών δεν διανέμεται πάντα σε αυτούς.
Ειδικότερα, όσον αφορά τα κέρδη : είναι αυτά σημαντικά ; μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για την αποτίμηση μετοχών ; Η απάντηση στις δύο αυτές ερωτήσεις είναι θετική. Τα
μερίσματα προκύπτουν από τα κέρδη, άρα τα τελευταία είναι

σημαντικά. Η δεύτερη

προσέγγιση της θεμελιακής ανάλυσης χρησιμοποιεί τα κέρδη και το δείκτη Ρ/Ε προκειμένου
να καθορισθεί η πραγματική (εσωτερική) αξία μιας κοινής μετοχής. Επομένως τα κέρδη
αποτελούν σημαντικό παράγοντα στην θεμελιακή ανάλυση, και μάλιστα σε αυτό δίνεται
μεγαλύτερη προσοχή, από ότι σε κάθε άλλη μεταβλητή.
Επειδή τα μερίσματα, είναι η μόνη ταμειακή ροή, που απολαμβάνουν άμεσα οι μέτοχοι,
είναι κατάλληλη η χρήση ενός μοντέλου αποτίμησης που βασίζεται σε αυτά.

ίο

3.2.2. ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (DIVIDEND DISCOUNT MODEL)
Από τη στιγμή που τα μερίσματα αποτελούν τις μοναδικές ταμειακές πληρωμές που
απολαμβάνουν οι μέτοχοι, αυτά αποτελούν και τη βάση για την αποτίμηση των κοινών
μετοχών. Υιοθετώντας τη σχέση (1) για τη αποτίμηση των κοινών μετοχών, οι ταμειακές
ροές είναι τα μερίσματα που αναμένονται να καταβληθούν στο μέλλον. Ένας επενδυτής που
χρησιμοποιεί αυτή την προσέγγιση, μελετά προσεκτικά τις μελλοντικές προοπτικές

της

επιχείρησης και εκτιμά τα μερίσματα που θα πληρωθούν. Επί πρόσθετα, ο αναλυτής εκτιμά
το κατάλληλο επιτόκιο απόδοσης βασιζόμενος στον ρίσκο που περικλείουν τα μερίσματα και
στις εναλλακτικές επιλογές που υπάρχουν.
Ειδικότερα, όταν η σχέση (1) υιοθετείται για τις κοινές μετοχές όπου τα μερίσματα
αποτελούν τις ταμειακές ροές προκύπτει η παρακάτω σχέση :

d2

Οχ
+

(1+10

00

+

+

....,

(l+kc)

(l+kc,)3

(ΐ+Ο2

Dt
■

Σ
t= 1

D,

d3

(2)

dividend discount model

(1+Kc)*

Όπου :
-

Pc*: η εσωτερική ή εκτιμώμενη αξία μιας κοινής μετοχής σήμερα, με βάση τα μελλοντικά
μερίσματα και την αναμενόμενη απόδοση.
Di, D2..................: τα μερίσματα που αναμένονται να εισπραχθούν στο μέλλον.

-

Kcs: η αναμενόμενη απόδοση της μετοχής, που αναφέρεται στο επιτόκιο προεξόφλησης
μιας επένδυσης ίδιου κινδύνου.

Δύο προβλήματα ανακύπτουν στην εξίσωση (2) :
1. ο τελευταίος όρος της εξίσωσης σημαίνει ότι οι επενδυτές έχουν να κάνουν με την έννοια
της αόριστης διάρκειας. Θα πρέπει να αξιολογήσουν μια ροή μερισμάτων που θα
πληρώνονται επ’άπειρο, αφού οι κοινές μετοχές δεν έχουν ημερομηνία λήξης.
2. η ροή των μερισμάτων είναι αβέβαιη :
-

δεν

υπάρχει

συγκεκριμένος αριθμός

μερισμάτων.

Τα

μερίσματα

θα

πρέπει

να

ανακοινωθούν από την επιχείρηση περιοδικά.
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-

τα μερίσματα για τις περισσότερες επιχειρήσεις αναμένεται να αυξάνουν διαχρονικά
επομένως οι επενδυτές δεν μπορούν να απλοποιούν την σχέση (2) σε διηνεκή ράντα,
όπως στις προνομιούχες μετοχές (primary shares). Μόνο όταν τα μερίσματα δεν
αναμένεται να αυξάνουν μπορεί να γίνει τέτοια απλοποίηση.
Πως επιλύονται αυτά τα προβλήματα ; Το πρώτο πρόβλημα που αναφέρεται σε μερίσματα

και περιόδους επ'αόριστο,

θα επιλυθεί όταν αντιμετωπίσουμε το δεύτερο πρόβλημα που

αναφέρεται στον προσδιορισμό των αναμενόμενων ροών μερισμάτων. Παρόλα αυτά, το εν
λόγω πρόβλημα δεν προκαλεί τέτοια προβλήματα όπως αρχικά φαίνεται. Συγκεκριμένα, σε
λογικά υψηλά επιτόκια προεξόφλησης (12% ή 14% ή 16%) τα μερίσματα που εισπράττονται
σε 40 ή 50 χρόνια έχουν μικρή αξία σήμερα, έτσι που δεν αξίζει οι επενδυτές να ανησυχούν
για αυτά.
Η παραδοσιακή λύση για το δεύτερο πρόβλημα, είναι να γίνουν ορισμένες υποθέσεις για
το αναμενόμενο ρυθμό αύξησης των μερισμάτων. Συγκεκριμένα, ο επενδυτής εκτιμά το
αναμενόμενο ποσοστό αύξησης των μερισμάτων. Προκειμένου να γίνει αυτό, οι μετοχές που
πρόκειται να αποτιμηθούν, ταξινομούνται όπως θα αναφέρουμε παρακάτω, σε τρεις
κατηγορίες με βάση τον ρυθμό ανάπτυξης με τη χρήση του μοντέλου προεξόφλησης των
μερισμάτων.
Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση της συγκεκριμένης ανάλυσης θα αναφερθούμε
στα κυριότερα μειονεκτήματα του μοντέλου προεξόφλησης των ταμειακών μερισμάτων :
1. κάνει χρήση μακροχρόνιων προβλέψεων, η επιτυχής έκβαση των οποίων είναι
ιδιαίτερα αμφίβολη.
2. Ο διαχωρισμός των μετοχών σε ώριμες μετοχές

με μάλλον σταθερή αύξηση

μερίσματος και σε δυναμικές μετοχές με προβλεπόμενους σταθερούς ρυθμούς
αύξησης του μερίσματος κατά περιόδους αποτελεί πολύ

γενναία παραδοχή της

επιχειρηματικής πραγματικότητας.
3. Δεν λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο κάθε μετοχής να επιτύχει τελικά την απόδοση των
προβλεπόμενων μερισμάτων.
4. Δεν μπορεί να αξιολογήσει στην πράξη τις μετοχές που στο ορατό μέλλον δεν θα
διανείμουν μέρισμα στους μετόχους.

Τα τρία μοντέλα (πρότυπα) όσον αφορά το ρυθμό αύξησης των μερισμάτων είναι :

• αποτίμηση μετοχών μηδενικής αύξησης μερίσματος (zero growth model) : στην
οικονομική ζωή γενικά και στον χώρο των επενδύσεων σε αξίες μπορεί να συναντηθεί η
περίπτωση κατά την οποία τα έσοδα από αυτές παραμένουν ίδια. Όταν τα περιοδικά
12

λαμβανόμενα έσοδα είναι ίσα μιλάμε για ράντα. Όταν επιπλέον το ύψος αυτών αναμένεται
να καταβάλλεται επ'άπειρο

μιλάμε για διηνεκή ράντα. Με την υπόθεση του σταθερού

μερίσματος και με βάση την εξίσωση (2) προκύπτει η εξίσωση του εν λόγω μοντέλου :

Do
Ρο

=

----------------

(3)

Κμ
Όπου D0 είναι το σταθερό μέρισμα και

είναι το κόστος ευκαιρίας ή το απαιτούμενο

ποσοστό απόδοσης για την εν λόγω κοινή μετοχή.
Η

περίπτωση της μηδενικής ανάπτυξης είναι παρόμοια με την αποτίμηση

μιας

προνομιούχου μετοχής όπου το μέρισμα παραμένει σταθερό.
Μια μετοχή μηδενικής ανάπτυξης αποτελεί μια διηνεκή ράντα και μπορεί εύκολα να
αποτιμηθεί από την στιγμή που έχει καθορισθεί το kcs.
Για αριθμητική απεικόνιση υποθέτουμε ότι μια προνομιούχα μετοχή δικαιούται 8%
μερίσματος επί της ονομαστικής αξίας που ανέρχεται σε 1.000 δραχμές. Η τρέχουσα
απόδοση για μετοχές του ίδιου κινδύνου στην αγορά είναι 20%. Η τιμή συνεπώς για τον
αγοραστή είναι 80-τ0,2=400 δραχμές.
Για εκείνες τις προνομιούχες μετοχές οι οποίες προέρχονται από κεφαλαιοποιήσεις και
στην πράξη συμμετέχουν στα κέρδη όπως και οι κοινές μετοχές πράγμα που σημαίνει
συμμετοχή στη διανομή των εναπομεινάντων κερδών, μετά τον υπολογισμό του πρώτου
μερίσματος για τις κοινές ο προσδιορισμός της αξίας της μετοχής ακολουθεί τη διαδικασία
που περιγράφτηκε προηγουμένως και έχει εφαρμογή και στις κοινές μετοχές. Κάποια μικρή
διαφορά, δικαιολογείται να υπάρχει στις τιμές μεταξύ κοινών και προνομιούχων μετοχών
εξαιτίας κυρίως του δικαιώματος ψήφου των κοινών ή του υποχρεωτικού μερίσματος των
προνομιούχων, ανάλογα με το που συγκεντρώνεται το ενδιαφέρον. Οι μεγάλες διαφορές που
είναι συνήθεις στο ΧΑΑ οφείλονται στις αθρόες πωλήσεις των προνομιούχων από τους
μεγάλους ιδιοκτήτες•

• Αποτίμηση μετοχών σταθερής αύξησης μερίσματος (the constant or normal
growth model): μιλάμε για μέρισμα σταθερής αύξησης όταν προσδοκάμε για αυτό στο
ορατό μέλλον g σταθερό ποσοστό ανόδου . Συνήθως θεωρούμε το ποσοστό αύξησης
ανάλογο με αυτό της οικονομίας (ΑΕΠ) . Αν λοιπόν αναμένεται το εθνικό προϊόν να
αυξάνει ετήσια κατά g, το ύψος του μερίσματος Dt του έτους t θα προβλεφθεί ίσο με
D0(l+g). Όσο μεγαλύτερος είναι ο ρυθμός ανάπτυξης τόσο μεγαλύτερα είναι τα
13

μελλοντικά ποσά, ενώ

όσο μακρύτερη είναι η χρονική περίοδος τόσο μεγαλύτερα είναι

τα μελλοντικά ποσά.
Με βάση αυτή την αξία και την προϋπόθεση της σταθερής αύξησης g στο μέρισμα, η
εξίσωση (2) αναπτύσσεται ως εξής :

D0(i+g)2
+

II

2>

D0(i+g)

Do(i+g)3
+

+

(l+kc)2

(1+kc)

Dod+g)“

(1+kc)3

.....

(1+kc)00

Η εσωτερική δηλαδή αξία της μετοχής βρίσκεται με προσδιορισμό των μελλοντικών
μερισμάτων, που προεξοφλούνται με το επιτόκιο της αγοράς και στη συνέχεια προστίθενται.
Η εξίσωση αυτή (αναπτύχθηκε από τον Gordon 3),

εφόσον το g παραμένει σταθερό και

μικρότερο του kcs μπορεί να γραφτεί πιο απλά σαν :

Ρο

=

---------------

(4)

kc-g

Οπου Dx είναι το μέρισμα που αναμένεται να εισπραχθεί στο τέλος του έτους 1.
Το μοντέλο αυτό έχει εφαρμογή για εταιρείες που εκπληρώνουν τα δύο παρακάτω
κριτήρια :
•

Πρόκειται για ώριμες εταιρείες που προβλέπεται να επιτυγχάνουν μέτριους ρυθμούς
ανάπτυξης στο μέλλον.

•

Ο ετήσιος προβλεπόμενος ρυθμός ανάπτυξης των εταιρειών αυτών είναι μικρότερος
του συντελεστή προεξόφλησης. Αν το g είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το k το εν λόγω
μοντέλο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί .

Χρήση του μοντέλου θα οδηγήσει είτε σε

αρνητική αξία (g>k) είτε σε μη προσδιοριζόμενη (k=g). Αν ο αναλυτής πιστεύει ότι η
επιχείρηση

θα

παρουσιάσει

για

μια

περίοδο,

ανάπτυξη

μεγαλύτερη

από το

αναμενόμενο ποσοστό απόδοσης, τότε η εν λόγω ανάπτυξη μάλλον είναι μη
διατηρήσιμη μακροπρόθεσμα.
Η εξίσωση (4) χρησιμοποιείται όποτε ο ρυθμός ανάπτυξης των μελλοντικών μερισμάτων
εκτιμάται ότι θα είναι σταθερός. Στην πράξη, χρησιμοποιείται συχνά λόγω της απλότητάς της

3 Το πρότυπο σταθερής αύξησης αναπτύχθηκε από τον Myron J. Gordon το 1959, στην εργασία του, "Dividends,
Earnings and Stock Prices', Review of Economics and Statistics, Voi.41, pp. 99-105, ο οποίος διαδραμάτισε
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και χρήση του.
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και επειδή είναι η καλύτερη περιγραφή της πραγματικής συμπεριφοράς ενός μεγάλου
αριθμού επιχειρήσεων και σε πολλές περιπτώσεις ολόκληρης της αγοράς.
Από μια ανάλυση της εξίσωσης (4) προκύπτουν οι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή
μιας κοινής μετοχής:
1. αν η αγορά προβεί σε μείωση της απαιτούμενης απόδοσης μιας μετοχής, η τιμή της θα
αυξηθεί (τα λοιπά στοιχεία παραμένουν σταθερά).
2. Αν οι μέτοχοι αποφασίσουν ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα είναι υψηλότερος λόγω
κάποιας σημαντικής μεταβολής στην επιχείρηση και πάλι η τιμή

της μετοχής θα

αυξηθεί (τα λοιπά στοιχεία παραμένουν σταθερά).
Τα αντίθετα με τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτουν σε περίπτωση αύξησης της
απαιτούμενης απόδοσης ή μείωσης του ρυθμού ανάπτυξης.
Αυτές οι διαφοροποιήσεις

επεξηγούν γιατί οι τιμές των μετοχών παρουσιάζουν

διακυμάνσεις καθώς οι επενδυτές λαμβάνουν αποφάσεις αγορών και πωλήσεων. Ακόμα και
αν

όλοι

οι

επενδυτές

χρησιμοποιήσουν

το

πρότυπο

της

σταθερής

ανάπτυξης

παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις στις εκτιμήσεις στις ακόλουθες περιπτώσεις :
•

Κάθε επενδυτής έχει το δικό απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης με αποτέλεσμα το kcs να
παίρνει ένα εύρος τιμών.

•

Κάθε επενδυτής έχει τη δική του εκτίμηση για τον αναμενόμενο ρυθμό ανάπτυξης των
μερισμάτων. Παρά το γεγονός ότι αυτό το εύρος πιθανόν να είναι πλατύ, στις
περισσότερες των περιπτώσεων αποτίμησης μικρές διαφοροποιήσεις στο g, μπορούν
να επιφέρουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στην τιμή, με την υπόθεση ότι τα λοιπά
στοιχεία παραμένουν σταθερά.

Για να δούμε το εν λόγω μοντέλο στην πράξη παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα :
αν το πιο πρόσφατο μέρισμα είναι 95,5 δραχμές και αναμένει να αυξάνει κατά 5%, τότε το
προσδοκώμενο είναι περίπου 100 δραχμές (95,5X1,05). Στην αγορά για μετοχές του ίδιου
κινδύνου ζητούνται αποδόσεις 15%, ενώ η σταθερή αύξηση 5% θεωρείται διηνεκής. Η τιμή
της μετοχής είναι 1.000 δραχμές :

ΙΟΟ
Ρ0

=

=
0,15-0,05

•

100
1.000 δρχ.

0,10•

Αποτίμηση μετοχής μη σταθερής αύξησης μερίσματος (the multiple - growth
case) : η ζωή μιας επιχείρησης τυπικά διανύει ένα κύκλο ζωής [life cycle). Κατά τη
15

διάρκεια των πρώτων ετών λειτουργίας η ανάπτυξη των κερδών είναι πολύ υψηλότερη
από αυτή της οικονομίας και του μέσου του κλάδου, ενώ υπάρχει σημαντική ίσως
καθυστέρηση στην ανάλογη αύξηση του μερίσματος λόγω της ανάγκης επανεπένδυσης
των κερδών. Βαθμιαία, οι ευκαιρίες επενδύσεων περιορίζονται και η αύξηση των κερδών
μειούμενη διαμορφώνεται στα κανονικά επίπεδα του μέσου ρυθμού αύξησης του κλάδου
και της οικονομίας και τελικά ο ρυθμός ανάπτυξής τους είναι χαμηλότερος από αυτόν της
οικονομίας. Στο διάγραμμα που ακολουθεί δίνεται η γραφική παράσταση εταιρειών με
υπερκανονική ανάπτυξη (supernormal growth) και γίνεται σύγκριση με την κανονική
ανάπτυξη (normal growth), μηδενική ανάπτυξη (zero growth) και αρνητική
ανάπτυξη (negative growth).

ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

1

2

3

4

5

6

ΧΡΟΝΙΑ
Το μοντέλο της σταθερής ανάπτυξης που αναφέρθηκε παραπάνω, δε μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε αυτές τις περιπτώσεις και για το λόγο αυτό έχει αναπτυχθεί το πρότυπο
της πολλαπλής ανάπτυξης.
Με το μοντέλο αυτό, οι αναμενόμενοι ρυθμοί ανάπτυξης των μερισμάτων πρέπει να
περιγραφούν χρησιμοποιώντας δύο ή περισσότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Παρά το γεγονός
ότι οποιοσδήποτε αριθμός ρυθμών ανάπτυξης είναι πιθανός οι περισσότερες μετοχές
μπορούν να περιγραφούν με τη χρήση δύο ή τριών ρυθμών.
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Μια σειρά επιχειρήσεων, έχουν την εμπειρία της ραγδαίας ανάπτυξης, η οποία όμως δεν
διατηρείται για ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους . Κατά τη διάρκεια τμήματος της ζωής τους η
ανάπτυξη κάποιων επιχειρήσεων είναι μεγαλύτερη από το μέσο ρυθμό ανάπτυξης της
οικονομίας αλλά αργότερα ο ρυθμός ανάπτυξής τους περιορίζεται σε χαμηλότερα επίπεδα.
Για να απεικονισθεί ο αναμενόμενος ρυθμός μεγέθυνσης των μερισμάτων, σε αυτή την
περίπτωση θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα μοντέλο για αυτά, για κάθε περίοδο διαφορετικής
ανάπτυξης. Είναι λογικό να θεωρηθεί ότι σε κάποιο σημείο, η ανάπτυξη της επιχείρησης θα
παρουσιάσει κάμψη και θα συμβαδίζει με αυτή της οικονομίας σα σύνολο, οπότε σε αυτή
την περίπτωση το κατάλληλο μοντέλο περιγραφής είναι αυτό της σταθερής ανάπτυξης
(βλέπε σχέση 4). Αυτό που απομένει, είναι να προσδιορισθεί η ροή των μερισμάτων, μέχρι
το σημείο όπου αυτά παρουσιάζουν μειούμενο ρυθμό ο οποίος διαμορφώνεται σε κανονικά
επίπεδα και στην συνέχεια ακολουθεί ο προσδιορισμός της παρούσας αξίας όλων των επί
μέρους συστατικών στοιχείων.
Το σύνηθες μοντέλο πολλαπλής ανάπτυξης είναι αυτό που αναφέρεται σε ανάπτυξη δύο
φάσεων. Αυτό το μοντέλο υποθέτει ραγδαία ανάπτυξη για 2 έως 10 χρόνια και στη συνέχεια
ακολουθεί ένας μακροπρόθεσμος σταθερός ρυθμός ανάπτυξης που είναι διατηρήσιμος
(sustainable). Η εξίσωση που προσδιορίζει το μοντέλο έχει ως εξής :

"
Po

=

Zt=1

Do (l+gQ*
(l+k)*

Dn(i+gc)

ι

k-gc

(l+k)n

+

Όπου :

P0

=

D0

=

Το τρέχον μέρισμα

Gi

=

Ο υπερκανονικός ρυθμός αύξησης των μερισμάτων

Gc

=

Ο σταθερός ρυθμός αύξησης των μερισμάτων

Κ

=

Απαιτούμενο επιτόκιο απόδοσης

Ν

=

Ο αριθμός ετών της υπερκανονικής ανάπτυξης

D„

=

Το μέρισμα στο τέλος της μη κανονικής περιόδου ανάπτυξης

Η εσωτερική ή εκτιμηθείσα αξία μιας μετοχής σήμερα

Με άλλα λόγια, η εσωτερική αξία μιας μετοχής σε αυτό το μοντέλο είναι ίση με την αξία
που προκύπτει από την προεξόφληση όλων των μερισμάτων για την περίοδο π της μη
κανονικής ανάπτυξης συν την προεξοφλημένη αξία του σταθερού μοντέλου ανάπτυξης που
καλύπτει την περίοδο από π+1 έως το <».
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Σημειώνεται ότι, έχουν δημοσιευθεί πίνακες σε άλλες χώρες που περιέχουν τις τιμές των
μετοχών βασιζόμενοι επί υποθέσεων ως προς την αύξηση των μερισμάτων και τη διάρκεια
των περιόδων, για διαφορετικά προεξοφλητικά επιτόκια4.
Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές κατά την αποτίμηση μετοχών με τη
χρήση του μοντέλου προεξόφλησης των μερισμάτων είναι ότι αυτό

περιλαμβάνει μόνο

μερίσματα που εισπράττονται έπ' αόριστο. Παρά το γεγονός ότι αυτό είναι πραγματικότητα,
πολύ επενδυτές είναι πεπεισμένοι ότι αυτό δεν μπορεί να επεκτείνεται επ ’ αόριστο και αυτό
που επιζητούν στην πραγματικότητα, είναι τα κεφαλαιακά κέρδη (capital gains).
Τα μερίσματα μπορεί να είναι επιθυμητά, αλλά πιο επιθυμητό είναι η αγορά μετοχικών
τίτλων σε χαμηλές τιμές και στη συνέχεια πώλησή τους σε υψηλές. Από τη στιγμή που οι
επενδυτές ενδιαφέρονται για τα κεφαλαιακά κέρδη (διαφορά ανάμεσα στην τιμή που
πληρώνει ο επενδυτής για την αγορά μιας μετοχής και την τιμή που διατίθεται αυτή στο
μέλλον) τα μοντέλα αποτίμησης θα πρέπει να περιλαμβάνουν την τιμή των μετοχών.
Επομένως το ερώτημα είναι : πως η τιμή μπορεί να ενσωματωθεί στα μοντέλα αποτίμησης
και αν αυτό είναι απαραίτητο.
Στην πραγματικότητα οι μοναδικές ταμειακές ροές για τις οποίες ένας επενδυτής
ενδιαφέρεται είναι τα μερίσματα. Η αναμενόμενη μελλοντική τιμή, ενσωματώνεται στο
μοντέλο προεξόφλησης των μερισμάτων που δίνεται από την παραπάνω σχέση (2), απλά
δεν είναι εμφανή.
Για να επιβεβαιωθεί αυτό, τίθεται η ερώτηση : σε ποια τιμή θα περίμενε ο επενδυτής να
διαθέσει

μια

κοινή

μετοχή

που

έχει

αγοράσει.

Ας

υποθέσουμε,

ότι

η

αγορά

πραγματοποιήθηκε σήμερα και ο επενδυτής σχεδιάζει να διατηρήσει τον μετοχικό τίτλο για
τρία χρόνια. Η τιμή που θα λάβει ο επενδυτής

μετά από τρία χρόνια, θα αντανακλά τις

προσδοκίες του για μερίσματα μετά από τον τρίτο χρόνο (στο τέλος του 4ου έτους του 5ου
έτους κ.λ.π.). Η εκτιμώμενη τιμή της μετοχής σήμερα είναι ίση με :

(1+kc)

Το Ρ3

d2

+

I

II

ο

■ο

Di

d3

+
(1+kc)2

"

11
(1+K,)3

p3
+

1
(1+kcs)

(η εκτιμώμενη τιμή της μετοχής στο τέλος του 3ου χρόνου) είναι ίση με την

προεξοφλημένη αξία όλων των μελλοντικών μερισμάτων από τον 4° χρόνο έως το άπειρο :

4 Robert SokJofsky and lames Murphy, "Growth Yields on Common Stock : Theory and tables'. (Bureau of
Business and Economic Research, State University of Iowa, 1963), όπως αναφέρει ο Γεώργιος Παπούλιας στο
βιβλίο του «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΣΗ)», Δεύτερη Έκδοση, Αθήνα 1997.
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D4
P3

D5

=----------------

D*

+------------------

(1+kc,)4

+

.......

....................

■

(l+k«r

(1+kc,)5

Αν αντικαταστήσουμε την εξίσωση (6) στην (5)

(6)

προκύπτει η σχέση (2), το βασικό

μοντέλο προεξόφλησης των μερισμάτων. Συμπερασματικά, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο είτε
ο επενδυτής προεξοφλεί την ροή μερισμάτων ή συνδυασμό μερισμάτων και τιμής.
Μετά από τον προσδιορισμό των αναμενόμενων ροών και της απαιτούμενης απόδοσης
μιας κοινής μετοχής, η εσωτερική της αξία (intrinsic value) προκύπτει μέσω της ανάλυσης
της παρούσας αξίας δηλαδή του μοντέλου προεξόφλησης των μερισμάτων.
Τι

απεικονίζει

η εσωτερική αξία

;

Παραδοσιακά οι επενδυτές και

οι

αναλυτές

προσδιορίζουν μια σχέση ανάμεσα στην εσωτερική αξία (IV) ενός περιουσιακού στοιχείου και
της τρέχουσας τιμής του στην αγορά (CMP). Ειδικότερα :
1. Αν IV>CMP, το περιουσιακό στοιχείο είναι υποτιμημένο, και θα πρέπει να αγοραστεί
ή να διατηρηθεί αν ήδη έχει αποκτηθεί.
2. Αν IVcCMP, το περιουσιακό στοιχείο είναι υπερτιμημένο και θα πρέπει να πουληθεί.
3. Αν IV=CMP, υπάρχει ισορροπία και το περιουσιακό στοιχείο είναι ορθά αποτιμημένο.

3.3. Ο ΔΕΙΚΤΗΣ Ρ/Ε (Τιυή/κέοδη^
3.3.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΊΠΚΑ (ΠΟΣΟΤΙΚΑI ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ
Μια εναλλακτική μέθοδος της θεμελιώδους ανάλυσης για την αποτίμηση των μετοχών,
που

χρησιμοποιείται

κυρίως

από

εμπειρικούς

αναλυτές

είναι

ο

δείκτης Ρ/Ε

ή

πολλαπλασιαστής κερδών όπως διαφορετικά ονομάζεται.
Ο δείκτης Ρ/Ε, κατά μια έννοια δείχνει πόσες δραχμές δέχεται να πληρώσει η αγορά για
κάθε δραχμή κέρδους της επιχείρησης.
Ο

αριθμητής του

κλάσματος του

εν

λόγω

δείκτη,

αναφέρεται

στην

αγοραία

χρηματιστηριακή τιμή ανά μετοχή μιας επιχείρησης ενώ ο παρονομαστής αφορά τα κέρδη
ανά μετοχή. Ο υπολογισμός του Ρ/Ε,
διαμορφώνεται στο χρηματιστήριο,

γίνεται με βάση την τιμή της ημέρας όπως αυτή
και τα κέρδη έχει επικρατήσει να είναι αυτά

της

προηγούμενης χρήσης ή τα αναμενόμενα κέρδη της τρέχουσας χρήσης.
Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, ο πολλαπλασιαστής κερδών καταλήγει να είναι ένας
αριθμός που αντιπροσωπεύει τον αριθμό των ετών μέσα στα οποία τα κέρδη μιας
επιχείρησης (χωρίς να προεξοφλούνται στο παρόν) γίνονται ίσα με την αξία της. Έτσι, για
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παράδειγμα ένα Ρ/Ε ίσο με 5, σημαίνει ότι η αξία της επιχείρησης αντιπροσωπεύει κέρδη 5
ετών.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΑ (ΠΟΣΟΤΙΚΑ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ Ρ/Ε
Τι είναι αυτό που προσδιορίζει το δείκτη Ρ/Ε ; Προκειμένου να δοθεί απάντηση στο εν
λόγω ερώτημα, ο δείκτης Ρ/Ε μπορεί να προσδιοριστεί με τη χρήση του μοντέλου
προεξόφλησης των μερισμάτων,

που αποτελεί το θεμέλιο λίθο για την αποτίμηση των

κοινών μετοχών.
Ειδικότερα, η διαδικασία ξεκινάει από την προαναφερθείσα σχέση (4):
Dx

Ρο

=

--------------Kc-g

Οσον αφορά, το μέρισμα Di αυτό είναι συνάρτηση του ποσοστού διανομής των
μερισμάτων (dividend payout ratio - Β) και των κερδών της επιχείρησης : Di= Β*Ει, και
με αντικατάσταση στην παραπάνω σχέση προκύπτει:

Β*Εχ
Ρο

Β
Po/ti

=

=

Kc-g

(ΣΧΕΣΗ A)

"

Kc-g

Σύμφωνα με την παραπάνω σχέση, οι παράγοντες που επηρεάζουν τον δείκτη Ρ/Ε
αναλυτικά είναι οι εξής :1

1. Το ποσοστό diavounc των υεοισυάτων (Β):
Τα μερίσματα αποτελούν συνάρτηση των κερδών μιας επιχείρησης και η μερισματική
πολιτική αντανακλά ακολουθούμενες πρακτικές (π.χ. επίπεδο προηγούμενων κερδών) καθώς
και προσδοκίες για το μέλλον (π.χ. αναμενόμενα μελλοντικά κέρδη).
Ο πολλαπλασιαστής κερδών μεταβάλλεται καθώς μεταβάλλεται το ποσοστό διανομής των
μερισμάτων. Αν όλα τα λοιπά στοιχεία παραμένουν

σταθερά,

η μείωση του εν λόγω

ποσοστού οδηγεί σε μείωση του δείκτη Ρ/Ε και σαν αποτέλεσμα αυτού, προκαλείται μείωση
της εσωτερικής αξίας της μετοχής ανάλογα . Οσο υψηλότερο είναι το ποσοστό διανομής των
μερισμάτων, τόσο υψηλότερος είναι ο πολλαπλασιαστής κερδών. Πάντως, οι λοιπές
μεταβλητές προσδιορισμού του πολλαπλασιαστή κερδών σπάνια παραμένουν σταθερές.
Συγκεκριμένα, αν το ποσοστό διανομής αυξάνει, ο αναμενόμενος ρυθμός μεγέθυνσης των
κερδών και μερισμάτων (g)

πιθανόν να μειωθεί επιδρώντας αρνητικά στο Ρ/Ε. Η κάμψη
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αυτή οφείλεται στο γεγονός, ότι λιγότερο κεφάλαια επανεπενδύονται στην επιχείρηση,
οδηγώντας έτσι σε μείωση του ρυθμού ανάπτυξης.
Ένα σημαντικό πρόβλημα που ανακύπτει,

είναι η αξιολόγηση του ποσοστού διανομής

των μερισμάτων . Συγκεκριμένα, από τη στιγμή που τα μερίσματα ανά μετοχή, αποτελούν
διαφορετικό ποσοστό επί των κερδών διαχρονικά,

γεννάται το ερώτημα ποια είναι η

καλύτερη εκτίμηση του ποσοστού διανομής των μερισμάτων. Πολλών επιχειρήσεων τα
ποσοστά διανομής μερισμάτων,

παρουσιάζουν διακυμάνσεις διαχρονικά στην προσπάθειά

τους να διατηρήσουν σταθερή μερισματική πολιτική ακόμα και αν τα κέρδη τους
παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις. Περαιτέρω, όταν μια επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες δεν
είναι δυνατόν να προσδιορισθεί ποσοστό διανομής μερισμάτων.
Η

εκτίμηση

του

ποσοστού

διανομής

μερισμάτων

για

μεγάλες

αναπτυσσόμενες

επιχειρήσεις δεν παρουσιάζει δυσκολία. Όταν όμως αντιμετωπίζουμε μια επιχείρηση με
υψηλό κίνδυνο, είναι αναγκαίο να καθορίσουμε τα μέσα "κανονικοποιημένα (normalized)5"
κέρδη ανά μετοχή για ένα πλήρη επιχειρηματικό κύκλο.
Από τη στιγμή που έχουν προσδιοριστεί τα κανονικά κέρδη μιας μετοχής, αυτό που
απομένει να γίνει, είναι η αφαίρεση από αυτά, των κανονικών μερισμάτων ανά μετοχή ώστε
να προσδιορισθεί το ποσοστό διανομής των μερισμάτων, που με τη σειρά του θα
χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του πολλαπλασιαστή κερδών.
Για ασυνήθιστες περιπτώσεις (π.χ. επιχειρήσεις που εμφανίζουν ζημίες), ο θεμελιακός
αναλυτής μπορεί να χρησιμοποιήσει τους πολλαπλασιαστές κερδών του παρελθόντος. Οι
ιστορικοί πολλαπλασιαστές μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να προσδιοριστούν εκείνοι οι
πολλαπλασιαστές που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της μελλοντικής εσωτερικής
αξίας της μετοχής.

2. Το απαιτούυενο ποσοστό απόδοσπο (ΙΟ ή το

kootoc

κοινών υετογών :

Ο προσδιορισμός του κατάλληλου ποσοστού απόδοσης είναι ένα από τα σημαντικότερα
προβλήματα κατά τη διαδικασία της αποτίμησης. Υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις ακόμα
και σε επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο κλάδο δραστηριοποίησης. Περαιτέρω, τα ποσοστά
απόδοσης διαφοροποιούνται από χρήση σε χρήση εξαρτώμενα από την γενικότερη
κατάσταση της οικονομίας.
Με άλλα λόγια, δεν υπάρχουν πρότυποι πίνακες που να μπορούν να δημιουργηθούν για
αυτά. Μεταξύ των βασικών παραγόντων για την επιλογή των κατάλληλων ποσοστών

s Μερικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν κατά περιόδους ασυνήθιστα υψηλά ή χαμηλά κέρδη. Για την άμβλυνση
αυτού του προβλήματος, συχνά προσδιορίζονται κανονικοποιημένα κέρδη που αντανακλούν το «κανονικό»
επίπεδο των επιχειρησιακών κερδών, με άλλα λόγια έκτακτα (μεταβατικά) γεγονότα δεν λαμβάνονται υπόψη ,
δίνοντας έτσι στον χρήστη μια πιο ακριβή εικόνα των πραγματικών κερδών.
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απόδοσης είναι : η φύση της επιχείρησης το επίπεδο κινδύνου και η σταθερότητα ή όχι των
κερδών.
Το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης είναι μια συνάρτηση των χωρίς κίνδυνο αποδόσεων

(risk free rate) και του ασφάλιστρου κινδύνου (risk premium). Επομένως το k είναι ίσο
με :

k=RF+RP (7)
Η απόδοση χωρίς κίνδυνο, μπορεί να θεωρηθεί ως η απόδοση των εντόκων γραμματίων
δημοσίου. Το ασφάλιστρο κινδύνου είναι η πρόσθετη αμοιβή που απαιτούν οι επενδυτές που
αποφεύγουν τον κίνδυνο (risk averter) πριν αποκτήσουν ένα περιουσιακό στοιχείο που
εμπεριέχει κίνδυνο, όπως μια κοινή μετοχή.
Η σχέση ανάμεσα σε κίνδυνο και απόδοση που περιγράφεται από το μοντέλο αποτίμησης
κεφαλαιουχικών αγαθών (capital assets pricing model- CAPM) απεικονίζει μια θετική
συσχέτιση ανάμεσα στον μη διαφοροποιημένο κίνδυνο και την αναμενόμενη απόδοση ενός
περιουσιακού στοιχείου . Οι θεμελιακοί αναλυτές μπορούν να εκτιμήσουν τον κίνδυνο μιας
επιχείρησης για πρόσφατες περιόδους του παρελθόντος, να προσαρμόσουν αυτά τα
στατιστικά στοιχεία για οποιαδήποτε αναμενόμενη μεταβολή και στη συνέχεια με τη χρήση
των στατιστικών στοιχείων των σχετικών με τον κίνδυνο να καθορίσουν ποσοστά απόδοσης
με τη χρήση του CAPM. Το μοντέλο CAPM είναι ένα από το πιο δημοφιλή μοντέλα που
χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των προεξοφητικών επιτοκίων απόδοσης6 .
Περαιτέρω, με τη χρήση των μοντέλων προεξόφλησης των ταμειακών ροών μπορεί να
εκτιμηθεί η απαιτούμενη απόδοση μιας επιχείρησης.
Συγκεκριμένα, αν μια μετοχή αποτιμάται αποτελεσματικά, η αξία της και η τιμή της είναι
ίσες δηλαδή ν0=ρ0. Η εξίσωση που ακολουθεί,

όπως έχουμε αναφέρει και παραπάνω

παρουσιάζει τη διαδικασία αποτίμησης μιας σταθερός αναπτυσσόμενης μετοχής που
αποτιμάται αποτελεσματικά και πληρώνει μέρισμα :
Dx
Ρο

= ν0

=

k-g
Αν λύσουμε την εξίσωση αυτή ως προς k σαν συνάρτηση του ρ (αντί του ν0) προκύπτει η
παρακάτω σχέση :

6 F. Modigliani and G. Pogue , "An Introduction to Risk and Return, Part II", Financial Analysts Journal
(May/June 1974), pp.69-86, από το άρθρο "A Comparison of Stock Price Predictions sing Court Accepted
Formulas, Dividend Discount, and P/E Models", Kent Hickman and Glenn H. Petry, Financial
Management/Summer 1990.
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D1

κ

+ g

(ΣΧΕΣΗ Β)

Ρ
Από την εν λόγω σχέση, προκύπτει ότι η αναμενόμενη απόδοση (επιτόκιο προεξόφλησης)
που θα χρησιμοποιηθεί για την αποτίμηση μιας μετοχής, είναι ίση με το άθροισμα της
μερισματικής απόδοσης (D/P) και του μέσου ρυθμού ανατίμησης της μετοχής (g). Από τη
στιγμή που η μερισματική απόδοση (dividend yield) και ο ρυθμός ανατίμησης για πολλές
μετοχές μπορούν να προσδιοριστούν σχετικά εύκολα, η σχέση (Β) παρέχει ένα πρόσθετο
μέσο για την εκτίμηση του k.
Επίσης η σχέση (Β) παρέχει δυνατότητα για έλεγχο της προσδιοριζόμενης αξίας του k.
Συγκεκριμένα, το αναμενόμενο επιτόκιο απόδοσης που προσδιορίζεται με βάση το CAPM
μπορεί να συγκριθεί με το k που προκύπτει από τη σχέση (Β) ώστε να αποκαλυφθούν τυχόν
ανωμαλίες στις δύο μεθόδους κατά την εκτίμηση του επιτοκίου

κεφαλαιοποίησης.

Βελτιωμένες εκτιμήσεις του k μπορούν να επιτευχθούν σε περίπτωση που περιοριστούν οι
ανωμαλίες.
Βασιζόμενοι στη σχέση (7) μπορούν να γίνουν οι εξής διαπιστώσεις για την αναμενόμενη
απόδοση της επιχείρησης :
•

Όταν τα λοιπά στοιχεία παραμένουν σταθερά και το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο (RF)
αυξάνει, το k θα αυξηθεί. Επομένως σε περιόδους με υψηλά επιτόκια το k τυπικά θα
είναι υψηλότερο από ότι σε περιόδους όπου εμφανίζεται κάμψη των επιτοκίων.

•

Όταν τα λοιπά στοιχεία παραμένουν σταθερά, και το ασφάλιστρο κινδύνου αυξάνει
(μειώνεται) σαν αποτέλεσμα της αύξησης (μείωσης) του επιχειρησιακού κινδύνου,
χρηματοοικονομικού κινδύνου ή άλλων κινδύνων το k θα αυξηθεί (μειωθεί).

Γενικά, η σχέση ανάμεσα σε αναμενόμενη απόδοση και πολλαπλασιαστή κερδών είναι
αρνητική : όταν τα λοιπά στοιχεία παραμένουν σταθερά, καθώς το k αυξάνει ο δείκτης Ρ/Ε
μειώνεται. Από τη στιγμή που το αναμενόμενο επιτόκιο απόδοσης είναι ένας συντελεστής
προεξόφλησης, ο πολλαπλασιαστής κερδών και ο εν λόγω συντελεστής μεταβάλλονται προς
αντίθετη κατεύθυνση.
Προκειμένου να κατανοήσουμε αυτή τη συσχέτιση, ας λάβουμε υπόψη την απλούστερη
περίπτωση αποτίμησης (χωρίς ανάπτυξη). Αντί της χρήσης ενός πολλαπλασιαστή κερδών, ας
αναλογιστούμε την κεφαλαιοποίηση των κερδών. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, οι
αναλυτές χρησιμοποιούν τον δείκτη Ε/Ρ που αποτελεί το αντίστροφο του πολλαπλασιαστή
κερδών (Ε/Ρ=[1/(Ρ/Ε)]).
Η εσωτερική αξία με βάση αυτή την θεώρηση είναι ίση με :
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Εο

Εσωτερική Αξία
Ε/Ρ
Ετσι αντί της χρήσης ενός πολλαπλασιαστή 10, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο δείκτης Ε/Ρ
0,10. Είναι φανερό ότι, αν ο Ε/Ρ αυξηθεί, η εσωτερική αξία θα μειωθεί.
Σημαντικό είναι να σημειώσουμε, ότι όταν προσπαθούμε να προσδιορίσουμε ένα επιτόκιο
προεξόφλησης (capitalization rate) για μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις, ο
ρυθμός ανάπτυξης θα πρέπει να είναι αυτός που προκύπτει για επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου
δραστηριοποίησης και κινδύνου και όχι αυτός που αφορά αποκλειστικά και μόνο την υπό
εξέταση επιχείρηση.

3. EKTiutbuevoc ou9uoc ανάπτυΕΓΚ (q):
Η τρίτη

μεταβλητή που επηρεάζει τον πολλαπλασιαστή κερδών είναι ο αναμενόμενος

ρυθμός μεγέθυνσης των μερισμάτων (g) . Είναι γνωστή η σχέση g=q*r 7 που δείχνει τη
συσχέτιση ανάμεσα στην απόδοση ιδίων κεφαλαίων r και του ποσοστού παρακρατηθέντων
κερδών q. Οσο μεγαλύτερη τιμή παίρνουν αυτές οι μεταβλητές τόσο μεγαλύτερο θα είναι το
9·
Τι γίνεται με τη συσχέτιση g και Ρ/Ε. Ο πολλαπλασιαστής κερδών και ο ρυθμός ανάπτυξης
σχετίζονται άμεσα : όσο υψηλότερη είναι το g, με την υπόθεση ότι τα άλλα στοιχεία
παραμένουν σταθερά, τόσο υψηλότερος είναι ο δείκτης Ρ/Ε.
Οι επενδυτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν

περισσότερα για μια επιχείρηση με

ραγδαίο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με μια επιχείρηση με με αναμενόμενο χαμηλότερο
ρυθμό ανάπτυξης.
Ένα βασικό πρόβλημα στη θεμελιακή ανάλυση, είναι ο καθορισμός του πόσο περισσότερο
είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι επενδυτές για την ανάπτυξη. Με άλλα λόγια ποσό
υψηλό θα πρέπει να είναι το Ρ/Ε ; Συγκεκριμένη απάντηση στο εν λόγω ερώτημα δεν
υπάρχει, αλλά εξαρτάται από παράγοντες όπως :
•

Την εμπιστοσύνη που έχουν οι επενδυτές στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Έτσι για
παράδειγμα, στην περίπτωση της Intel, οι επενδυτές είναι πεπεισμένοι στο να
αναμένουν μια ραγδαία ανάπτυξη για τα επόμενα χρόνια αποτέλεσμα των αποδόσεων
του παρελθόντος και των ικανοτήτων

της διοίκησης.

Αυτό δεν συμβαίνει στην

περίπτωση μιας επιχείρησης, όπου η αύξηση του αριθμού των ανταγωνιστών και
διάφοροι άλλοι παράγοντες, καθιστούν την προσδοκία για υψηλή ανάπτυξη υψηλού
κινδύνου. Για παράδειγμα, η IBM, λειτουργεί σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο

7 Πρόκειται για τη διατηρούμενη ανάπτυξη (internal sustainable growth rate).
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περιβάλλον και έχει να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό πλήθους άλλων βιομηχανικών
μονάδων.
•

Οι αιτίες για τη μεγέθυνση των κερδών μπορεί να είναι σημαντικοί. Συγκεκριμένα,
είναι αποτέλεσμα υψηλή ζήτησης στην αγορά ή οφείλονται σε ιδιάζουσες οικονομικές
πολιτικές που μπορούν να επιφέρουν απροσδόκητα αποτελέσματα, αν τα επιτόκια
αυξηθούν κάθετα ή αν η οικονομία υπεισέλθει σε ύφεση. Είναι η ανάπτυξη
αποτέλεσμα της επέκτασης των πωλήσεων ή περιορισμού του κόστους,

κατάσταση

που θα εξαντληθεί σε κάποια στιγμή στο μέλλον .
Αν μια μετοχή αναμένεται να αποκτήσει μεγαλύτερη αξία στο μέλλον, η αναμενόμενη
ανατίμηση

της προσδίδει μεγαλύτερη αξία σήμερα. Προκειμένου να προσδιοριστεί μια

τρέχουσα αξία για την μελλοντική ανάπτυξη, η τελευταία θα πρέπει να εντοπιστεί πριν
παρουσιαστεί. Ο ρυθμός μεγέθυνσης των μερισμάτων ή των κερδών ανά μετοχή, συνήθως
αποτελούν ένα καλό μέτρο της μεγέθυνσης των συνολικών κερδών μιας επιχείρησης.
Είναι αναγκαίο να αναπτύξουμε ακριβείς εκτιμήσεις των ρυθμών ανάπτυξης αυτών των
μεγεθών και να προσδιορίσουμε την χρονική περίοδο που αυτοί θα διατηρηθούν.
Ο ρυθμός ανάπτυξης είναι τόσο σημαντικός όσο η αναμενόμενη απόδοση όταν γίνονται
εκτιμήσεις του κατάλληλου πολλαπλασιαστή κερδών.
Κλείνοντας την ενασχόλησή μας με τα ποσοτικοποιημένα προσδιοριστικά στοιχεία του
πολλαπλασιαστή κερδών θα αναφέρουμε ορισμένες διαπιστώσεις από το άρθρο των Beaver
και Morse8.
Συγκεκριμένα, σε συνθήκες βεβαιότητας τα κέρδη ανά μετοχή (Ε) της παραπάνω σχέσης

(Α) μπορούν να καθοριστούν ως εκείνες οι σταθερές χρηματοροές των οποίων η παρούσα
αξία, είναι ισοδύναμη με την παρούσα αξία των χρηματοροών που προέρχονται από μια
τρέχουσα εναλλακτική επένδυση. Στις περιπτώσεις που η επένδυση, αφορά περιουσιακά
στοιχεία με καθορισμένη ζωή, αυτή η υπόθεση αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι, η αξία των
περιουσιακών στοιχείων θα αποσβένεται με την πάροδο του χρόνου. Αν δεν υπάρχει
εναλλακτική επένδυση ή αν η απόδοση μιας μελλοντικής επένδυσης είναι r, το Ρ/Ε είναι το
αντίστροφο του επιτοκίου χωρίς κίνδυνο (Ι/r), και θα αντανακλά ένα περιθώριο ανάπτυξης
(ή ένα επιτόκιο προεξόφλησης) μόνο όταν η απόδοση της μελλοντικής επένδυσης ξεπερνά (ή
υπολείπεται) του άνευ κινδύνου επιτοκίου.
Οταν δεν υπάρχει πλέον βεβαιότητα δεν είναι ξεκάθαρο τι αντιπροσωπεύουν τα κέρδη
στην ισότητα (Α). Τα κέρδη που αντικατοπτρίζονται στις τιμές των μετοχών είναι
προσανατολισμένα στο μέλλον, με άλλα λόγια καθορίζονται σε όρους προσδοκιών των

8 WILLIAM BEAVER AND DALE MORSE, WHAT DETERMINES PRICE-EARNINGS RATIOS ? FINANCIAL ANALYSTS
JOURNAL/JULY-AUGUST 1978.
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μετόχων για την πορεία της αγοράς. Σαν τέτοια, δεν είναι άμεσα παρατηρήσιμα αλλά
αντιπροσωπεύουν αναμενόμενα κέρδη ανά μετοχή.
Μια άλλη συνέπεια της αβεβαιότητας, είναι ότι μαζί με το Ε, οι πραγματικές αξίες των
μεταβλητών r, g και k, είναι και αυτές άγνωστες και όλες αυτές οι μεταβλητές ερμηνεύονται
ως προσδοκώμενες αξίες. Οταν η ισότητα (Α)

χρησιμοποιείται για να ερμηνεύσει τη

συμπεριφορά των τρεχουσών τιμών των μετοχών, αυτές οι μεταβλητές συχνά ερμηνεύονται
σαν μια κοινή προσδοκία για τον πλούτο, τις επιλογές κινδύνου και τις εκτιμήσεις των
μετόχων. Έτσι κάτω από αυτές τις συνθήκες υπάρχει πρόβλημα για την χρήση της ισότητας

(Α), παρόλα αυτά μπορεί να αποτελέσει μια λογική εκτίμηση της πολύπλοκης διαδικασίας
αποτίμησης.
Μια τρίτη συνέπεια της αβεβαιότητας είναι ότι, η αναμενόμενη απόδοση δεν είναι πλέον
το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο αλλά μάλλον το επιτόκιο με κίνδυνο. Από την στιγμή που οι
μετοχές διαφοροποιούνται ανάλογα με τον κίνδυνο, το αναμενόμενο επιτόκιο κινδύνου για
τη μετοχή

ί

θα είναι η. Στο μοντέλο CAPM, οι μεταβολές στο αναμενόμενο με κίνδυνο

επιτόκιο οφείλονται αποκλειστικά σε μεταβολές στο beta - την ευαισθησία της μετοχής σε
σχέση με την απόδοση της αγοράς rm. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αυτό το μοντέλο:
ri=rf+bi*(rm-rf)
όπου :
Π : αναμενόμενη απόδοση μετοχής
η : απόδοση χωρίς κίνδυνο
rm : απόδοση αγοράς
b| : ευαισθησία μετοχής στην αγορά
Βέβαια υπάρχει και η κριτική για τη χρήση του CAPM9 που αναφέρεται στην εφαρμογή
της διαδικασίας του μοντέλου προεξόφλησης των μερισμάτων. Η χρήση του CAPM, απαιτεί
μια σειρά από βήματα :
•

Καθορισμός του κατάλληλου επιτοκίου χωρίς κίνδυνο.

•

Καθορισμός της κατάλληλης απόδοσης της αγοράς ή του ασφάλιστρου κινδύνου.

•

Το τελευταίο και ίσως πιο δύσκολο βήμα είναι ο προσδιορισμός του κατάλληλου beta.
To CAPM όπως χρησιμοποιείται στα μοντέλα προεξόφλησης των μερισμάτων, βασίζεται σε

κάποιες υποθέσεις, που δεν αντανακλούν απόλυτα την πραγματικότητα. Οι υποθέσεις που
συχνά δέχονται κριτική είναι οι εξής : δεν υπάρχουν κόστη συναλλαγών και φόροι, τα
επιτόκια δανεισμού είναι ίδια για όλους τους επενδυτές και τέλος όλοι οι επενδυτές έχουν τις
ίδιες προσδοκίες σχετικά με τον κίνδυνο και την απόδοση των χρεογράφων.

9 Kent Hickman and Glenn H. Petry, A comparison of Stock Price Predictions Using Court Accepted Formulas,
Dividend Discount and P/E Models, FINANCIAL MANAGEMENT, Summer 1990.
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Η εφαρμογή του CAPM απαιτεί ένα beta, που με βάση τη

θεωρία θα πρέπει να

προσδιοριστεί με τη χρήση ενός δείκτη της αγοράς, που θα αποτελείται από όλες τις
επενδυτικές ευκαιρίες υπολογισμός αρκετά δύσκολος στην πράξη. Περαιτέρω, τα δεδομένα
που είναι διαθέσιμα για τον υπολογισμό του beta, υπόκεινται σε σφάλματα μέτρησης, όπως
το φαινόμενο της μη συγχρονισμένης συναλλαγής μετοχών (non-synchronous trading

effect)10, που μειώνουν την αξιοπιστία των υπολογιζόμενων beta.
Μια

δεύτερη

πηγή

σφάλματος στο

CAPM,

είναι

η

δυσκολία

καθορισμού

των

προσδοκώμενων δεδομένων. To beta και το ασφάλιστρο κινδύνου της αγοράς που
χρησιμοποιείται στο CAPM,

θα πρέπει να απεικονίζουν

τον αναμενόμενο συστηματικό

κίνδυνο και το αναμενόμενο ασφάλιστρο κινδύνου της αγοράς για τη μελλοντική περίοδο
διατήρησης ενός μετοχικού τίτλου. Δεν έχει όμως αναπτυχθεί κάποια μέθοδος για
αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Η χρήση των ιστορικών ασφαλίστρων κινδύνου σαν
εκτίμηση των μελλοντικών αποτελεί μια μέθοδο,

για μερική επίλυση του εν λόγω

προβλήματος.
Τα τελευταία χρόνια άρχισε να αμφισβητείται εντονότερα η ισχύς του CAPM από τους
ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες που ασχολούνται με τις χρηματιστηριακές αγορές.
Οι

πιο σοβαρές ενδείξεις

για την έλλειψη της αποτελεσματικής έκφρασης της

πραγματικότητας από το μοντέλο αυτό, έχουν πηγάσει από διάφορες εμπειρικές μελέτες οι
οποίες έδειξαν ότι πέρα από το συστηματικό κίνδυνο, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που
επηρεάζουν τις αποδόσεις των μετοχών, όπως η ιστορική αποδοτικότητα και το μέγεθος των
επιχειρήσεων.
Βέβαια οι ενδείξεις αυτές ίσως να σημαίνουν ότι οι χρηματιστηριακές αγορές τα
δεδομένα των οποίων αναλύθηκαν δεν ήταν αποτελεσματικές. Αν αυτό συμβαίνει τότε δεν
ισχύουν οι υποθέσεις του CAPM και έτσι δεν μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για την
ισχύ του.
Πάντως κύριο πλεονέκτημα του μοντέλου CAPM, είναι ότι εκφράζει μια θεωρία αναφορικά
με τη σχέση κινδύνου και απαιτούμενης απόδοσης από μια επένδυση.

3.3.2. ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ ΚΕΡΔΩΝ
Κατά την εκτίμηση της εσωτερικής αξίας μιας μετοχής υπάρχουν παράγοντες που δεν
ενσωματώνονται στους παραπάνω υπολογισμούς και οι οποίοι πιθανόν να επηρεάζουν τους

10 Προβληματική κατάσταση που παρατηρειται σε διάφορες χρηματιστηριακές αγορές. Η κύρια αιτία είναι ότι
ορισμένες μετοχές δεν προσελκύουν το επενδυτικό ενδιαφέρον σε καθημερινή βάση, με αποτέλεσμα να
υπάρχουν ημέρες κατά τις οποίες οι προαναφερθείσες μετοχές δε μετέχουν ενεργά στις αγοραπωλησίες της
χρηματιστηριακής συνεδρίασης. Τα προβλήματα δημιουργούνται ακριβώς γιατί δεν υπάρχουν δεδομένα για τις
αποδόσεις αυτών των μετοχών, χρησιμοποιώντας ως βάση μια δεδομένη κοινή χρονική περίοδο.
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προαναφερθέντες ποσοτικούς παράγοντες ( ποσοστό διανομής μερισμάτων, απαιτούμενο
επιτόκιο απόδοσης ρυθμός μεγέθυνσης κερδών) της παραπάνω σχέσης (Α) .
Ο αναλυτής θα πρέπει να αναφέρει τους παράγοντες αυτούς αποφεύγοντας απλώς να
τους ποσοτικοποιήσει, εργασία αρκετά δύσκολη. Τέτοιοι παράγοντες είναι :

Ο τα υελλοντικά σγέδια me επιγείοησικ. Γίνεται αποδεκτό ότι, στα κέρδη μιας
επιχείρησης δεν περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία, που πιθανόν να προέλθουν από τις νέες
δραστηριότητες που βρίσκονται ακόμα στο στάδιο της μελέτης και των διαπραγματεύσεων.
Οι νέες αυτές δραστηριότητες σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν ωστόσο να ανατρέψουν
τελείως την εικόνα του παρόντος.
Ο υποψήφιος επενδυτής πρέπει να εξετάζει τα σχέδια εκείνα της επιχείρησης που είναι
πολύ πιθανόν να πραγματοποιηθούν και να προσδιορίζει τη σημασία τους για τη μελλοντική
κερδοφορίας της επιχείρησης

© η διοίκηση Tnc εταιοείαο. Η επιχειρηματική διαίσθηση, η τεχνογνωσία αλλά και οι
προσωπικές γνωριμίες των διευθυντών μιας επιχείρησης έχουν μεγάλη σημασία για την
παραπέρα ανάπτυξή της. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα επιχειρήσεων που αναπτύχθηκαν
καταπληκτικά, χάρη σε ένα ή σε λίγους ευφυείς ανθρώπους που πέρασαν από τη διοίκησή
τους.
Η

ικανότητα

της διοίκησης,

συνήθως αποτυπώνεται

στην ανοδική

πορεία

των

αποτελεσμάτων. Στην περίπτωση νέων επιχειρήσεων ή στην περίπτωση πρόσφατων
αλλαγών στη διοίκηση, ο επενδυτής θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του, την ικανότητα
των διευθυντών.

© η οονάνωση me εταιρείας. Τα κέρδη πολλών επιχειρήσεων είναι συγκυριακά και
είναι εύκολο να εξαφανιστούν, αν διαταραχθούν οι συνθήκες του κλάδου ή αν ανακύψουν
εσωτερικά προβλήματα στην επιχείρηση. Είναι πολλά τα παραδείγματα επιχειρήσεων, που
ενώ για πολλά χρόνια υπήρξαν κερδοφόρες έγιναν ζημιογόνες λόγω κακοδιαχείρισης ή
ανταγωνισμού. Πολλές επιχειρήσεις μεγάλωσαν χωρίς να προσέξουν την οργάνωσή τους και
στη συνέχεια κατέρρευσαν.
Η οργάνωση μιας οικονομικής μονάδας, αποτελεί σπουδαίο στοιχείο ενεργητικού, που
όμως δεν εμφανίζεται στον ισολογισμό της.
Η σωστή οργάνωση μιας επιχείρησης συντελεί σημαντικά στην αύξηση της κερδοφορίας
της και πρέπει να εκτιμάται ανάλογα κατά την αποτίμηση.

© η θέση me επιγείοησίκ στην αγορά. Το όνομα και η φήμη της επιχείρησης στην
αγορά, αποτελούν θετικές προϋποθέσεις για την επέκταση σε νέες δραστηριότητες. Με τον
τρόπο αυτό, προστίθεται αξία στην επιχείρηση, χωρίς η αξία αυτή να αποτιμάται άμεσα.
Απόδειξη της κρυμμένης αυτής αξίας, αποτελεί το γεγονός ότι γνωστές εταιρείες στον τομέα
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των ενδυμάτων, των αθλητικών ειδών ή των καλλυντικών, επεκτείνονται και σε άλλους
τομείς ταχύτατα και έχοντας εξασφαλισμένες πωλήσεις από τη φήμη τους. Σε μερικές,
μάλιστα, περιπτώσεις τα νέα προϊόντα δεν έχουν καμία σχέση με τα παραδοσιακά (π.χ. BIC,
BOSS κ.λ.π.).
® το δίκτυο πωλήσεων τηο επιγείοησηο. Το δίκτυο πωλήσεων μιας επιχείρησης
περιλαμβάνει :
-

τα στελέχη πωλήσεων

-

το δίκτυο υποκαταστημάτων

-

το δίκτυο των αντιπροσώπων σε όλη τη χώρα

-

το δίκτυο διανομής των εμπορευμάτων

-

την τεχνική οργάνωση του δικτύου πωλήσεων

-

τις δυνατότητες σέρβις
Το δίκτυο πωλήσεων δεν είναι συνώνυμο με τη θέση της εταιρείας στην αγορά. Λιγότερο

γνωστές επιχειρήσεις μπορεί να διαθέτουν ένα άριστα οργανωμένο δίκτυο διανομών και
αντιπροσώπων, ενώ αντίθετα πολύ φημισμένες επιχειρήσεις μπορεί να υστερούν στον τομέα
αυτό.
Ο βαθμός που το δίκτυο πωλήσεων μιας επιχείρησης μπορεί να εξυπηρετήσει τη διάθεση
και νέων προϊόντων, είναι δεν αποτιμάται από τις μεθόδους προεξόφλησης των μελλοντικών
κερδών από τις τρέχουσες δραστηριότητες. Το εξ αρχής στήσιμο ενός δικτύου πωλήσεων
είναι πολύ χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία και για το λόγο αυτό η ύπαρξη έτοιμου
δικτύου αποτελεί σημαντικό στοιχείο αϋλου ενεργητικού για μια επιχείρηση.
© π διανευπτότητα των κερδών.

Ο παράγοντας αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός

στην περίπτωση που ο αγοραστής δεν ενδιαφέρεται για την αγορά της πλειοψηφίας του
κεφαλαίου της επιχείρησης, αλλά για μικρό μόνο ποσοστό. Στην περίπτωση αυτή, όσο
μεγαλύτερο τμήμα των ετήσιων κερδών μοιράζεται κάθε χρόνο στους εταίρους τόσο
ελκυστικότερη είναι η αγορά της συγκεκριμένης επιχείρησης.
Η

επίδραση του παράγοντα αυτού είναι προφανής αν η επιχείρηση δεν είναι εισηγμένη

στο Χρηματιστήριο και έτσι δεν υπάρχει άμεση δυνατότητα ρευστοποίησης των μετοχών για
την υλοποίηση των κερδών.
Η διανεμητότητα των κερδών εξαρτάται σε τελευταία ανάλυση από τις μακροχρόνιες
ανάγκες της επιχείρησης σε κεφάλαια, προκειμένου να διατηρήσει την ανταγωνιστική της
θέση.
Οι παραπάνω παράγοντες μπορεί εν μέρει να λαμβάνονται υπόψη και στον υπολογισμό
των μελλοντικών κερδών. Για παράδειγμα, η ικανότητα της διοίκησης δεν ευνοεί μονάχα την
ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών αλλά και την αύξηση της κερδοφορίας από τις υπάρχουσες
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δραστηριότητες. Έτσι, η θέση της επιχείρησης στην αγορά, δεν αποτελεί μόνο πλεονέκτημα
για νέες δραστηριότητες αλλά βοηθάει και την παραπέρα διεύρυνση των υπαρχουσών
δραστηριοτήτων. Αν ωστόσο εκτιμάται ότι σημαντικά πλεονεκτήματα της επιχείρησης
μπορούν να τύχουν ευρύτερης εκμετάλλευσης, είναι σκόπιμο να αναφέρονται χωριστά στην
έκθεση αποτίμησης.
Τα πλεονεκτήματα που δεν ενσωματώνονται στα κέρδη είναι πιο σημαντικά σε μεγάλες
επιχειρήσεις με πλατιά και πολυπρόσωπη οργάνωση, από ότι σε μικρές και μεσαίες
οικογενειακές επιχειρήσεις.

3.3.3. ΠΑΓΙΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ ΚΕΡΔΩΝ
Η ανάλυση του πολλαπλασιαστή κερδών, δεν είναι ολοκληρωμένη αν δεν αναφερθούν
μερικές παγίδες που τον συνοδεύουν .
Κατ'αρχήν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι ο παρονομαστής στο δείκτη Ρ/Ε αναφέρεται
στα λογιστικά κέρδη, που επηρεάζονται από τους κατά κάποιο τρόπο αυθαίρετους
λογιστικούς κανόνες, όπως για παράδειγμα η χρήση του ιστορικού κόστους κατά τον
υπολογισμό των αποσβέσεων και την αποτίμηση των αποθεμάτων.

Σε περιόδους υψηλού πληθωρισμού, οι ιστορικού κόστους αποσβέσεις και αποτιμήσεις
αποθεμάτων έχουν την τάση να διαστρεβλώνουν τις πραγματικές οικονομικές αξίες επειδή
το κόστος αντικατάστασης των αποθεμάτων και του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού θα αυξάνει
με την αύξηση του γενικού επιπέδου των τιμών. Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, οι
δείκτες Ρ/Ε έχουν την τάση να είναι χαμηλότεροι όταν ο πληθωρισμός είναι υψηλότερος.
Αυτό αντανακλά την εκτίμηση της αγοράς,

ότι τα κέρδη σε αυτές τις περιόδους είναι
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«χαμηλότερης ποιότητας», τεχνητά παραποιημένα από τον πληθωρισμό και οδηγούν σε
χαμηλότερους πολλαπλασιαστές κερδών.
Ένας δεύτερος διαταρακτικός όρος κατά τη χρήση του πολλαπλασιαστή κερδών
συσχετίζεται με τον επιχειρησιακό κύκλο (business cycle). Κατά την εφαρμογή του
μοντέλου προεξόφλησης των μερισμάτων, στον προσδιορισμό των κερδών δεν λαμβάνεται
υπόψη η απόσβεση λόγω οικονομικής απαξίωσης οπότε προσδιορίζεται η μέγιστη ροή
εισοδήματος που

η οικονομική μονάδα μπορεί να επιτύχει χωρίς

την εξάντληση

(depletion) της παραγωγικής της δυναμικότητας.
Περαιτέρω,

τα

κέρδη

των

λογιστικών

καταστάσεων

(accounting

earnings)

προσδιορίζονται με βάση τις γενικά παραδεκτά λογιστικές αρχές και δεν ανταποκρίνονται στα
οικονομικά κέρδη (economic earnings). Με δεδομένο

το υπαρκτό χάσμα ανάμεσα σε

λογιστική και οικονομική ερμηνεία του κέρδους, το ερώτημα είναι ποια μπορεί να είναι η
σχέση που συνδέει τα λογιστικά κέρδη με τις τιμές και κατ'επέκταση τις αποδόσεις των
μετοχών.
Παράλληλα, η έννοια του Ρ/Ε όπως προσδιορίζεται από τα διάφορα μοντέλα αποτίμησης,
υποθέτει ότι τα κέρδη αυξάνουν με ένα σταθερό ρυθμό, σε αντίθεση με το γεγονός ότι τα
λογιστικά κέρδη,

μπορεί να παρουσιάζουν διακυμάνσεις ανάλογα με το σημείο του

επιχειρησιακού κύκλου που βρίσκεται η επιχείρηση.
Στο σημείο αυτό και πριν συνεχίσουμε την ανάλυσή μας θα κάνουμε μια σύντομη
αναφορά στις έννοιες λογιστικά και οικονομικά κέρδη και στο ποια είναι η αξία τους.
Συνηθίζεται στην ανάλυση χαρτοφυλακίου, η χρήση των λογιστικών κερδών, σαν εισροή
στα μοντέλα αποτίμησης.
Τα οικονομικά κέρδη,

αναφέρονται στη διατηρήσιμη χρηματική ροή που μπορεί να

διανεμηθεί στους μετόχους χωρίς να εξασθενίζει

η

παραγωγική δυναμικότητα της

επιχείρησης ή διαφορετικά οι χρηματικές ροές που διανέμονται, συν τη μεταβολή στην
παρούσα αξία των μη διανεμόμενων χρηματικών ροών. Από την άλλη, τα λογιστικά κέρδη
είναι αυτά

που επηρεάζονται

από διάφορες συμβατικές μεθόδους αποτίμησης των

περιουσιακών στοιχείων (αποθεμάτων, αποσβέσεων, κ.λ.π.).
Ένα βασικό ερώτημα που δημιουργείται, είναι σε τι βαθμό τα λογιστικό κέρδη μπορούν
να εκτιμήσουν τα οικονομικά κέρδη, και πόσο χρήσιμα είναι τα λογιστικά δεδομένα κατά την
αποτίμηση μιας επιχείρησης
Ειδικότερα, το στοιχείο των καθαρών κερδών στην κατάσταση εισοδήματος μιας
επιχείρησης προσδίδει σημαντική πληροφόρηση σχετικά με την μελλοντική πορεία μιας
επιχείρησης. Αυτό γίνεται αντιληπτό, όταν οι τιμές των μετοχών παρουσιάζουν ανοδική
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τάση, στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις ανακοινώνουν κέρδη μεγαλύτερα από τις
εκτιμήσεις των αναλυτών.
Περαιτέρω, ανάλογα με την ιδιότητα αυτών που εξετάζουν τα κέρδη διακρίνουμε τις εξής
κατηγορίες11:
•

Οι αναλυτές χρεογράφων είναι οι πιο ξεκάθαροι στις απόψεις τους για τα κέρδη.
Αυτοί αναζητούν εκείνα τα κέρδη που μπορούν να πολλαπλασιάσουν με ένα πρότυπο
δείκτη Ρ/Ε, ώστε να εκτιμήσουν την αξία μιας επιχειρηματικής μονάδας.

•

Οι

λογιστές

υποστηρίζουν

ότι

τα

κέρδη

μιας

επιχείρησης

θα

πρέπει

να

αντιπροσωπεύουν την ικανότητά της να δημιουργεί μετρητά.
•

Οι οικονομολόγοι τέλος συνήθως υποστηρίζουν ότι τα κέρδη θα πρέπει να
συσχετίζονται με τη μεταβολή στην αξία της επιχείρησης.

Μετά από αυτή τη σύντομη παρουσίαση θα συνεχίσουμε την ανάλυσή μας για μερικές
από τις παγίδες που κρύβει ο πολλαπλασιαστής κερδών.
Όπως έχουμε προαναφέρει ο δείκτης Ρ/Ε που προσδιορίζεται από τη σχέση :

Β
Po/Ei

=

------------------------Kcs-g

αποτελεί το δείκτη της τρέχουσας τιμής μιας μετοχής προς τα μελλοντικά κέρδη. Ο
δείκτης Ρ/Ε που αναφέρεται στις οικονομικές στήλες των εφημερίδων αντίθετα αντανακλά τη
σχέση μεταξύ της τρέχουσας αξίας και των πιο πρόσφατων ιστορικών κερδών. Τα τρέχοντα
λογιστικά κέρδη μπορούν να διαφέρουν σημαντικά από τα μελλοντικά οικονομικά κέρδη.
Επειδή η κατοχή μιας μετοχής περικλείει το δικαίωμα σε μελλοντικά και τρέχοντα κέρδη, ο
δείκτης τιμής προς τα πιο πρόσφατα κέρδη, μπορεί να διαφέρει σημαντικά στη διάρκεια του
επιχειρησιακού κύκλου, καθώς τα λογιστικά κέρδη και η τάση της αξίας των οικονομικών
κερδών αποκλίνουν .
Στο σημείο αυτό

θα αναφέρουμε ένα

παράδειγμα

για

να

κατανοήσουμε τους

επιχειρηματικούς κύκλους. Το γράφημα που ακολουθεί απεικονίζει τα κέρδη ανά μετοχή, για
τις επιχειρήσεις Motorola και Boston Edison από το 1977. Τα κέρδη ανά μετοχή της Motorola
παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις και αυτό το γεγονός οφείλεται στο ότι η μετοχή της εν
λόγω επιχείρησης παρουσιάζει υψηλό βαθμό ευαισθησίας στον επιχειρηματικό κύκλο, ενώ ο11

11 The magic in earnings : economic earnings versus accounting earnings, Fischer Black, FINANCIAL ANALYSTS
JOURNAL/NOVEMBER-DECEMBER 1980.
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συντελεστής beta ανέρχεται σε 1,2. Από την άλλη η Boston Edison δείχνει χαμηλότερη
μεταβλητότητα στα κέρδη ανά μετοχή, ενώ παρουσιάζει beta ίσο με 0,75.

Επειδή η αγορά αποτιμά το σύνολο των μελλοντικών μερισμάτων που παράγει η
επιχείρηση, όταν τα κέρδη είναι προσωρινά σε ύφεση, ο δείκτης Ρ/Ε έχει την τάση να
διαμορφώνεται

σε

υψηλά

επίπεδα,

με

άλλα

λόγια

ο

παρονομαστής

του

δείκτη

ανταποκρίνεται περισσότερο στο επιχειρηματικό κύκλο από ότι ο αριθμητής.
Στο γράφημα που ακολουθεί αμέσως παρακάτω απεικονίζονται οι δείκτες Ρ/Ε των
επιχειρήσεων Motorola & Boston Edison. Η Motorola που παρουσιάζει και τη μεγαλύτερη
μεταβλητότητα κερδών έχει και την μεγαλύτερη μεταβλητότητα στον δείκτη Ρ/Ε. Για
παράδειγμα, το 1985 όταν τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν κάτω από τη γραμμή τάσης
του $0,31 ο δείκτης Ρ/Ε ανήλθε στην υψηλή τιμή του 56,3. Η αγορά αντιλήφθηκε ότι τα
κέρδη παρουσίασαν προσωρινή ύφεση.

33

Αυτό το παράδειγμα δείχνει γιατί οι αναλυτές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί κατά τη
χρήση των πολλαπλασιαστών κερδών. Δεν υπάρχει κανόνας ώστε να αναφέρουμε ότι ένας
πολλαπλασιαστής είναι υψηλός ή χαμηλός, χωρίς να λάβουμε υπόψη τις μακροπρόθεσμες
προοπτικές μιας επιχείρησης καθώς και τα τρέχοντα κέρδη ανά μετοχή σχετιζόμενα με το
μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Τα παραπάνω δύο γραφήματα, απεικονίζουν τη συσχέτιση ανάμεσα στο Ρ/Ε και την
ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Παρά τις σημαντικές βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις τα κέρδη
ανά μετοχή της Motorola κινήθηκαν σε γενικές γραμμές ανοδικά. Ο σύνθετος ρυθμός
ανάπτυξης (μακροπρόθεσμος ρυθμός ανάπτυξης) της εν λόγω επιχείρησης τη χρονική
περίοδο 1977 έως 1993 ανήλθε σε 13,5%. Από την άλλη τα κέρδη της Boston Edison
αυξήθηκαν αλλά με χαμηλότερους ρυθμούς με ένα μέσο ρυθμό αύξησης ίσο με 5,1%. Οι
προοπτικές ανάπτυξης της Motorola αντανακλώνται στον υψηλό πολλαπλασιαστή κερδών.
Η ανάλυση που έγινε οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι οι δείκτες Ρ/Ε διαφέρουν από κλάδο
σε κλάδο. Στο γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πολλαπλασιαστές κερδών
διαφόρων κλάδων που έχουν υπολογιστεί με τρεις τρόπους : δείκτης τιμής προς κέρδη
προηγούμενης χρήσης, προς τρέχοντα κέρδη και προβλεπόμενα κέρδη της επόμενης χρήσης.
Σημειώνεται ότι, οι δείκτες με βάση τα κέρδη των χρήσεων 1992 ή και 1993 εμφανίζονται
αρκετά υψηλοί, ενώ οι δείκτες είναι πολύ πιο λογικοί ότι οι τιμές συγκρίνονται με τα κέρδη
της χρήσεως 1994. Αυτό είναι λογικό αφού οι τιμές των μετοχών βασίζονται στις προοπτικές
μελλοντικών κερδών.
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι επεξηγήσεις του παραπάνω γραφήματος :
ΣΕΙΡΑ 1
ΣΕΙΡΑ 2
ΣΕΙΡΑ 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
1992
1993
1994
ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΑ ΑΓΑΘΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ
ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Η μέθοδος του Ρ/Ε, χρησιμοποιείται από τους εμπειρικούς αναλυτές πιο συχνά από ότι τα
μοντέλα προεξόφλησης των μερισμάτων, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία με την πάροδο
του χρόνου αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη αξία.
Παρά το γεγονός, ότι το μοντέλο του δείκτη Ρ/Ε, εμφανίζεται να είναι ευκολότερο στη
χρήση, σε σχέση με το μοντέλο προεξόφλησης των μερισμάτων, η απλότητά του οδηγεί
τους επενδυτές να μη λαμβάνουν υπόψη την εκτίμηση της αβεβαιότητας του μέλλοντος
στοιχείο απαραίτητο σε κάθε μοντέλο αποτίμησης.
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Με το να περιλαμβάνει στον αριθμητή την τρέχουσα τιμή της μετοχής μιας εταιρείας και
στον παρονομαστή τα κέρδη ανά μετοχή της τελευταίας χρήσης,

ο δείκτης αυτός δείχνει

πόσες φορές τα κέρδη ανά μετοχή, της τελευταίας χρήσης, πιστεύει η αγορά ότι αξίζει αυτή
τη στιγμή η μετοχή.
Ο δείκτης αυτός είναι ποσοτικός και όχι ποιοτικός και συνεπώς βοηθά στην διενέργεια
απόλυτων συγκρίσεων.
Αλλού διαβάζουμε12 ότι το Ρ/Ε είναι ο αριθμός των ετών που απαιτούνται για να αγοράσει
κανείς μια εταιρεία στην τρέχουσα χρηματιστηριακή της αξία, με τα κέρδη της τελευταίας
χρήσης της. Έτσι με αυτό το σκεπτικό όσο μεγαλύτερο είναι το Ρ/Ε τόσο ακριβότερη είναι
μια μετοχή.
Σε κάποιο άλλο βιβλίο13, σημειώνεται ότι το Ρ/Ε δεν αποτελεί ικανοποιητικό κριτήριο
αγοράς των μετοχών.
Κακώς πολλοί αναλυτές το χρησιμοποιούν σαν βασικό κριτήριο αγοραπωλησιών, κατά το
οποίο μια μετοχή με χαμηλό Ρ/Ε θεωρείται υποτιμημένη και συνεπώς αγοράσιμη και μια
μετοχή με υψηλό Ρ/Ε θεωρείται υπερτιμημένη και συνεπώς πωλήσιμη.
Στατιστική έρευνα στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έχει αποδείξει, ότι κατά τη
διάρκεια της τριαντακονταετίας 1955-1985, το μέσο Ρ/Ε για τις πιο αποδοτικές μετοχές κατά
την πρώιμη ανοδική τους φάση (δηλ. τότε που πρέπει να αγορασθούν) ήταν 20 την ώρα που
το Ρ/Ε του Dow Jones ήταν 15. Οταν οι τιμές των μετοχών αυτών ανήλθαν σε υψηλά
επίπεδα (δηλαδή την εποχή που έπρεπε να πουληθούν) το Ρ/Ε τους έφτασε κατά μέσο όρο
το 45.
Μπορούμε να δούμε το ζήτημα με το παρακάτω παράδειγμα :
Έστω ότι η μετοχή Α, σήμερα τιμάται 10.000 δρχ. και η αγορά αναμένει για την
τρέχουσα χρήση κέρδη ανά μετοχή (EPS) 1.000 δρχ., συνεπώς :

Ρ/Εα = 10.000/1.000=10
Επίσης έστω ότι η μετοχή Β η οποία τιμάται σήμερα 7.000 δρχ. για την τρέχουσα χρήση
έχει τα ίδια κέρδη ανά μετοχή και συνεπώς :

Ρ/Εβ = 7.000/1.000=7
Έστω ακόμα ότι προβλέπεται για την επόμενη τριετία μέσος ρυθμός αύξησης των κερδών
ανά μετοχή για την μεν A 30% για την δε Β στασιμότητα.
Στο τέλος της τριετίας με την υπόθεση ότι, οι τιμές των μετοχών παραμείνουν σταθερές
θα έχουμε :
Ρ/Εα=10.000/(1.000*(1,3)3 )=10.000/2,2=4,5, ενώ Ρ/ΕΒ=7.000/1.000=7

12 ΜΙΚΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ, Χ.Η. ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ, Ι.Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ & ΣΙΑ Α.Ε., ΑΘΗΝΑ 1995.
13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ, ΔΗΜ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ EUROCAPITAL.
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Ένας θεσμικός επενδυτής, λόγω του ότι επενδύει μακροπρόθεσμα θα έκανε τοποθετήσεις
στην εταιρεία Β με το σημερινό ελκυστικό Ρ/ΕΒ=7 ή στην Α με το σημερινό ακριβό Ρ/ΕΒ=10 ;
Και βέβαια στην ακριβή σήμερα μετοχή Α, αφού σε τρία χρόνια θα έχει πιο ελκυστικό Ρ/Ε
από την φθηνή σήμερα μετοχή Β.
Ας μη διστάσουμε λοιπόν να πληρώσουμε 30% ή 50% υψηλότερο Ρ/Ε από όσο είναι ο
μέσος όρος του χρηματιστηρίου ή του κλάδου. Η ακριβή μετοχή έχει την δύναμη να
ακριβαίνει περισσότερο.
Ας μην αγοράσουμε λοιπόν μια μετοχή μόνο και μόνο επειδή έχει χαμηλό Ρ/Ε. Ο ρυθμός
ανόδου των κερδών της έχει μεγαλύτερη σημασία από το Ρ/Ε.
Αν το Ρ/Ε μιας εταιρείας είναι υψηλό ή χαμηλό θα πρέπει να συγκριθεί με το ίδιο της
εταιρείας, του κλάδου ή το γενικό δείκτη του χρηματιστηρίου, σε διαφορετικές χρονικές
στιγμές. Γενικά ένα χαμηλό Ρ/Ε, είναι αποτέλεσμα υψηλής αβεβαιότητας για τα μελλοντικά
κέρδη. Είναι επίσης επιβεβαιωμένο, ότι μια κερδοσκοπική μετοχή μπορεί να έχει είτε υψηλό
είτε χαμηλό Ρ/Ε και ότι οι μετοχές με υψηλά υποσχόμενα κέρδη έχουν υψηλές τιμές.
Για την ελληνική μετοχική αγορά τα υπερβολικά υψηλά Ρ/Ε, οφείλονται κυρίως στα
παιχνίδια. Στα σοβαρά χρηματιστήρια,

το υψηλό Ρ/Ε μπορεί να οφείλεται στα πολύ λίγα

κέρδη στην περίπτωση κατά την οποία τα μελλοντικά κέρδη δικαιολογούν μεγαλύτερη τιμή.
Ο πολλαπλασιαστής κερδών μιας επιχείρησης, όπως αναφέραμε και παραπάνω,

δείχνει

πόσο ακριβή είναι η μετοχή της σε σχέση με τα κέρδη. Υψηλοί δείκτες Ρ/Ε (άνω του 20 π.χ.
στις ΗΠΑ) είναι χαρακτηριστικοί για αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Οι επενδυτές πιθανόν να
είναι αισιόδοξοι για τη μελλοντική ανάπτυξη μιας επιχείρησης και συνεπώς η τιμή της
μετοχής της εν λόγω επιχείρησης να κινείται ανοδικά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, την
επίτευξη υψηλής τιμής της μετοχής που συσχετίζεται με τα κέρδη της επιχείρησης. Ορισμένοι
επενδυτές πιθανόν να είναι διατεθειμένοι να καταβάλλουν υψηλή τιμή για τα μελλοντικά
κέρδη μιας επιχείρησης, ενώ άλλοι πιθανόν να θεωρούν τέτοιες μετοχές υπερτιμημένες.
Περαιτέρω, οι υψηλοί πολλαπλασιαστές κερδών αποτελούν ένδειξη υψηλού κινδύνου. Αν
η αναμενόμενη μελλοντική ανάπτυξη των μετοχών με υψηλό Ρ/Ε δεν επιτευχθεί, οι τιμές
τους μπορούν να κινηθούν καθοδικά, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Από την άλλη αν
ανταποκριθούν στους στόχους τους, οι επενδυτές θα έχουν σημαντική ωφέλεια.
Χαμηλοί πολλαπλασιαστές κερδών (κάτω του 10) είναι χαρακτηριστικό : ώριμων
επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων με χαμηλή αναμενόμενη ανάπτυξη ή τέλος επιχειρήσεων που
παρουσιάζονται υποτιμημένες ή έχουν χρηματοοικονομικές δυσκολίες.
Συγκρίνοντας τα Ρ/Ε επιχειρήσεων, με τους μέσους του κλάδου που δραστηριοποιούνται,
οι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν εικόνα για τη σχετική αξία της μετοχής. Για
παράδειγμα στην Αμερική, οι μέσοι Ρ/Ε για τις επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο
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χρηματιστήριο ανέρχονται περίπου στο 17. Κατά τη διάρκεια ανοδικών κινήσεων του
χρηματιστηρίου, οι μέσοι κινούνται ανοδικά ενώ το αντίθετο συμβαίνει σε περιόδους πτώσης
του χρηματιστηρίου.
Οι πολλαπλασιαστές κερδών παρουσιάζουν διακυμάνσεις και διαφέρουν μεταξύ των
εταιρειών εξαιτίας διαφόρων παραγόντων όπως : ρυθμοί ανάπτυξης, πόσο δημοφιλή είναι
μια μετοχή, ποια είναι τα κέρδη και άλλα χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά.
Η αρχή λειτουργίας του μοντέλου Ρ/Ε, δεν βασίζεται στην οικονομική θεωρία, όπως το
μοντέλο προεξόφλησης των μερισμάτων. Παρόλα αυτά, ο δείκτης Ρ/Ε είναι συνεπής με την
ανάλυση της παρούσας αξίας, αφού λαμβάνει υπόψη την εσωτερική αξία μιας μετοχής.

3.3.4. ΑΛΛΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ Ρ/Ε
Ο δείκτης Ρ/Ε χρησιμοποιείται τόσο συχνά στον οικονομικό τύπο, προκειμένου να
αξιολογηθεί το ύψος των τιμών των μετοχών, κατατάσσοντας αυτές σε σχετικά φτηνές και
σχετικά ακριβές γεγονός που καθιστά απαραίτητη την προσεκτική εξέτασή του . Παρόλο
που πρόκειται για ένα απλό και εύχρηστο δείκτη,

η χρησιμοποίησή του χωρίς προσεκτική

ανάλυση, είναι δυνατόν να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα. Σε σχέση με το ύψος
του δείκτη πρέπει να προσεχθούν τα εξής :

•

η μεγάλη αδυναμία του είναι ότι στηρίζεται, κύρια, στα ιστορικά κέρδη και όχι
στα αναμενόμενα. Για το λόγο αυτό παράλληλα με την τιμή του πολλαπλασιαστή
κερδών, πρέπει να εξετάζονται και οι προοπτικές της επιχείρησης για τα επόμενα έτη (
προοπτικές κερδοφορίας που έχουν σχέση με νέες αγορές νέα προϊόντα, τάσεις των
τιμών κ.λ.π.).
Έτσι στο παράδειγμα του πίνακα 1 η εταιρεία Α που εμφανίζει σταθερότητα κερδών,

τοποθετείται σε καλύτερη σειρά προτίμησης από την εταιρεία Β που αν και παρουσιάζει λίγο
υψηλότερο δείκτη με βάση τα κέρδη του 1997, προβλέπεται ότι τα κέρδη της θα αυξηθούν
με αλματώδεις ρυθμούς κατά τα επόμενα χρόνια.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΑΝΑΓΚΗ ΠΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ Ρ/Ε
ΕΤΑΙΡΕΙΑ A
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Β
ΚΕΡΔΗ 1997
10
2
Ρ/Ε(1997)
8
9
10
ΚΕΡΔΗ 1998*
2,4
Ρ/Ε (1998)*
8
7,5
ΚΕΡΔΗ 1999*
10
3
Ρ/Ε (1999)*
8
6
ΚΕΡΔΗ 2000*
10
4,5
Ρ/Ε (2000)*
8
4
* Προβλέψεις (τα κέρδη σε δισεκατομμύρια δραχμές)
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•

όταν κρίνεται το ύψος του δείκτη ένας παράγοντας που πρέπει να εξετάζεται
είναι πότε έγινε η τελευταία αύξηση του κεφαλαίου. Στην περίπτωση που μέσα
στην χρήση έγινε αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή νέων εισφορών
(εισροή μετρητών), τότε το νέο κεφάλαιο δεν συνεισέφερε στην κερδοφορία της
επιχείρησης ολόκληρη τη χρήση, με αποτέλεσμα τα κέρδη να είναι μειωμένα σε σχέση με
το κεφάλαιο και το Ρ/Ε να φαίνεται υψηλό. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υπολογίζεται
η θεωρητική επίδραση στην κερδοφορία από την αύξηση του κεφαλαίου και να
διορθώνεται το Ρ/Ε (την περίπτωση αυτή θα τη δούμε αναλυτικά στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2, όπου
ασχολούμαστε με τα κέρδη ανά μετοχή).

•

μια περίπτωση παρόμοια με την παραπάνω είναι εκείνη κατά την οποία στο
τέλος της χρήσης η επιχείρηση έχει πολλές ημιτελείς επενδύσεις, για τα οποία
έχει χρησιμοποιήσει και εξωτερική χρηματοδότηση (δανεισμός). Σύμφωνα με τον
Κ.Β.Σ,

τα νέα πάγια στοιχεία αρχίζουν να αποσβένονται από την ημερομηνία

χρησιμοποίησής τους και όχι αγοράς τους. Αν και δεν υπάρχει επιβάρυνση της χρήσης για
αποσβέσεις,

εν τούτοις η χρηματοδότηση των ημιτελών επενδύσεων συνεπάγεται

χρηματοοικονομικό κόστος χωρίς κανένα αντίστοιχο κέρδος. Επομένως το Ρ/Ε της
επιχείρησης εμφανίζεται τεχνητά μεγαλύτερο και πρέπει να διορθωθεί.
Τιμωρεί με άλλα λόγια τις εταιρείες εκείνες που προχωρούν σε παραγωγικές επενδύσεις.
Ας πάρουμε δύο καθόλα όμοιες εταιρείες Α και Β, όπου η Α το έτος 1997 προχωρεί σε
παραγωγικές επενδύσεις ύψους Δρχ.1 δισ.

που για χάρη ευκολίας υποθέτουμε ότι

χρηματοδοτεί με ξένα μακροπρόθεσμα κεφάλαια, ενώ η Β με τα κεφάλαια αυτά μειώνει τον
βραχυπρόθεσμο δανεισμό της, από τον οποίο επιβαρυνόταν π.χ. με 20%. Όπως φαίνεται
από τον πίνακα 2, η εταιρεία Β θα αποτιμηθεί με υψηλότερο ποσό αφού θα πετύχει
υψηλότερα κέρδη γιατί :
1. θα πληρώσει μειωμένους τόκους σε σχέση με την Α. Η Α θα πληρώσει

επιπλέον

τόκους ύψους Δρχ.200 εκ. (Δρχ.1 δισ. επί 20%).
2. Η Β θα επιβαρυνθεί με λιγότερες αποσβέσεις σε σχέση με την Α. με συντελεστή
απόσβεσης 10%, η Α θα επιβαρυνθεί με επιπλέον αποσβέσεις ύψους (Δρχ.1 δισ. επί
10%)=Δρχ.100 εκ..
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗΣ Ρ/Ε
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Β

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ & ΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

1.000
250
750
300
400

1.000
150
850
100
750

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΒΑΣΕΙ Ρ/Ε

ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ Ρ/Ε=6
2.400

4.500

ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΡΑΧΜΕΣ
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Για τον περιορισμό αυτού του μειονεκτήματος, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια
παραλλαγή του δείκτη Ρ/Ε, αν στον παρονομαστή αντί για τα προ φόρων κέρδη ανά μετοχή
χρησιμοποιήσουμε τα προ αποσβέσεων κέρδη ανά μετοχή.
Βέβαια και πάλι δεν γίνεται πλήρης διόρθωση αν ληφθεί υπόψη ότι διατέθηκαν κεφάλαια
τα οποία έχουν υψηλό κόστος χρηματοδότησης.

•

ο υπολογισμός του

Ρ/Ε

βασίζεται στα φορολογικά αποτελέσματα της

επιχείρησης και όχι στα οργανικά κέρδη της όπως θα ήταν ορθότερο. Αυτό
σημαίνει ότι, στα έσοδα της επιχείρησης μπορούν να έχουν περιληφθεί αποσβέσεις
υποχρεώσεων, επιδοτήσεις προηγούμενων ετών κ.λ.π. ενώ στα έξοδα έκτακτες εισφορές,
πρόσθετες αποσβέσεις βάσει φορολογικών νόμων, αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων,
φορολογικά ή άλλα πρόστιμα κ.λ.π.. Αυτά του είδους τα έσοδα και έξοδα έχουν
προσωρινό χαρακτήρα και μπορεί να μεταβάλλουν ουσιωδώς το Ρ/Ε. Συνήθως οι εταιρείες
που πρόκειται να εξαγοραστούν εμφανίζουν με τεχνητό τρόπο περισσότερα κέρδη
(χαμηλό Ρ/Ε) ενώ μετά την εξαγορά επιχειρείται λογιστική εξυγίανση με αποτέλεσμα τη
μείωση των κερδών (υψηλό Ρ/Ε).

• οι ακολουθούμενες λογιστικές αρχές επηρεάζουν άμεσα την τιμή αυτού του
δείκτη και συνεπώς τις αποφάσεις όλων εκείνων που τον χρησιμοποιούν ως
κριτήριο αγοράς ή πώλησης μετοχών.
Για παράδειγμα αν σε περίοδο πληθωρισμού μια επιχείρηση αλλάξει τη μέθοδο
αποτίμησης των αποθεμάτων της από ΠΡΟ σε LIFO, το κόστος πωληθέντων θα αυξηθεί, με
αποτέλεσμα τα κέρδη της επιχείρησης να εμφανιστούν χαμηλότερα από ότι θα εμφανίζονταν
με την FIFO, δεδομένων όλων των άλλων παραγόντων. Χαμηλότερα κέρδη συνεπάγονται
υψηλότερο δείκτη Ρ/Ε, συνεπώς μη αγορά της μετοχής της συγκεκριμένης εταιρείας αφού
θεωρείται ακριβή. Όμως στην ουσία επί της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των
προοπτικών της εταιρείας δεν υπάρχει κάποια μεταβολή.
Πολλές επιχειρήσεις ακολουθουν διαφορετικές λογιστικές πρακτικές σε θέματα όπως
αποσβέσεις, προβλέψεις κεφαλαιοποίηση δαπανών (έξοδα πολυετούς απόσβεσης), με
συνέπεια τα κέρδη τους να μην είναι συγκρίσιμα, και να επηρεάζονται τα αποτελέσματα της
αποτίμησης.

•

Η αδυναμία του δείκτη να αξιολογήσει τις ζημιογόνες εταιρείες και τις εταιρείες
με μικρά ή ακόμα και μηδενικά κέρδη. Έτσι η αξιολόγηση του δείκτη αυτού
υποεκτιμά εταιρείες των παραπάνω κατηγοριών, που πιθανόν να διαθέτουν πολύ υψηλή
πάγια περιουσία, πολύ υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας κ.λ.π..

•

Η τιμή του δείκτη παύει να αποτελεί

ουσιαστικά μέτρο σύγκρισης για τις

εταιρείες εκείνες των οποίων τα προ φορών κέρδη τους επηρεάστηκαν
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σημαντικά (θετικά ή αρνητικό) από έκτακτα γεγονότα όπως π.χ. ζημίες από
πυρκαγιά, έκτακτα κέρδη από την πώληση ενός ακινήτου κ.λ.π..
Στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε.

οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις

υποχρεώνονται να αναφέρουν στον ετήσιο απολογισμό τους τον τρόπο υπολογισμό των
κερδών ανά μετοχή (earnings per share).
Στη χώρα μας

ο υπολογισμός των κερδών ανά μετοχή δεν είναι πολλές φορές ο

ενδεδειγμένος, αφού αυτά θα έπρεπε να υπολογίζονται μετά τη φορολογία, περιλαμβάνοντας
τα ασυνήθη αποτελέσματα

(ζημίες-κέρδη),

αφαιρουμένων όμως των εκτάκτων

και

ανόργανων αποτελεσμάτων (ζημιών και κερδών).
Σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, έκτακτα-ανόργανα αποτελέσματα, είναι εκείνα
τα οποία προέρχονται έξω από τη δραστηριότητα της επιχείρησης και τα οποία δεν είναι
κανονικά και δεν προβλέπεται να επαναλαμβάνονται συχνά.
Τέτοια θέματα είναι π.χ. τα εξής :
Φ η διακοπή μιας σημαντικής δραστηριότητας ή τμήματος μιας επιχείρησης.
Φ η πώληση περιουσιακού στοιχείου (π.χ. παγίων, συμμετοχών, κ.λ.π.) που δεν έχει
αποκτηθεί με σκοπό τη μεταπώλησή του.
Φ η διαγραφή άυλων παγίων περιλαμβανομένης και της φήμης και πελατείας.
Φ η αναγκαστική απαλλοτρίωση περιουσιακών στοιχείων.
Αντίθετα ασυνήθη οργανικά θέματα, είναι εκείνα τα οποία, αν και δεν είναι κανονικά, δεν
ανήκουν στα προαναφερόμενα έκτακτα, προέρχονται δε από την δραστηριότητα της
επιχείρησης.
Τέτοια θέματα είναι π.χ. τα εξής :
Φ

μη

κανονικές προβλέψεις για

επισφαλείς απαιτήσεις

διαγραφές απαξιωμένων

αποθεμάτων και δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη.
Φ μη κανονικές προβλέψεις από ζημιές μακροχρόνιων συμβολαίων.
Φ οι περισσότερες διορθωτικές εγγραφές που αφορούν προβλέψεις για φόρους
προηγούμενων ετών.
•

Δε λαμβάνει υπόψη τις υπεραξίες που πιθανόν να περικλείονται στο ενεργητικό μιας
επιχείρησης. Για παράδειγμα μια εταιρεία μπορεί να κατέχει ακίνητα τρέχουσας αξίας π.χ.
Δρχ.2 δισ. τη στιγμή που η αξία των ακινήτων αυτών στα λογιστικά βιβλία (book value)
της εταιρείας είναι μόλις Δρχ.500 εκ.. Η επίσης, όταν η εταιρεία έχει στο χαρτοφυλάκιό
της μετοχές αξίας π.χ. Δρχ.100 εκ., η τρέχουσα αξία των οποίων πιθανόν να είναι
υψηλότερη από τη λογιστική αξία τους.
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Η αποτίμηση δηλαδή με βάση το δείκτη Ρ/Ε δεν εξετάζει το πραγματικό ύψος της
περιουσίας μιας εταιρείας, ούτε επίσης εξετάζει το ενδεχόμενο πραγματοποίησης κερδών από
μια μελλοντική πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου που περικλείει υπεραξία.

•

Δεν εξετάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας εταιρείας, αφού η αξία μιας
εταιρείας εκτιμάται με βάση το μέσο Ρ/Ε του κλάδου. Θεωρείται δηλαδή ότι
παράγοντες όπως η καλή φήμη, η ποιότητα του management, η υψηλή παραγωγικότητα,
εκφράζονται πλήρως με την επίτευξη υψηλών κερδών.
Συμπληρωματικά κάποια άλλα μειονεκτήματα είναι : τα κέρδη συνήθως είναι

κυκλικά, ο δείκτης δεν λαμβάνει υπόψη τον πληθωρισμό, δεν είναι συγκρίσιμος
διεθνώς, λόγω των διαφορετικών λογιστικών και φορολογικών συστημάτων που
ακολουθείται από κάθε χώρα και τέλος ο υπολογισμός των κερδών ανά μετοχή
παρουσιάζει δυσκολίες (στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ III θα δούμε εμπειρικές μελέτες που αναλύουν τις
εν λόγω διαπιστώσεις).
Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εξαιρετική απλοποίηση της διαδικασίας
επιλογής μιας μετοχής στο επίπεδο της σύγκρισης ενός δείκτη, ο οποίος είναι αποτέλεσμα
απλοποιήσεων και όχι επιστημονικής έρευνας μπορεί να οδηγήσει σε λάθος εκτιμήσεις και
κακές επιλογές. Έτσι θα πρέπει να γνωρίζουμε στο χρηματιστήριο που βρισκόμαστε και να
μην στηριζόμαστε αποκλειστικά σε αυτόν.

4. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ) ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ ΚΕΡΔΩΝ
Πολλές είναι οι συζητήσεις γύρω από το εάν η επένδυση σε ένα χρηματιστήριο είναι
ελκυστικότερη σε σύγκριση με τα άλλα χρηματιστήρια.
Οι κυριότεροι παράγοντες που καθιστούν ένα χρηματιστήριο ελκυστικό είναι :
•

Πόσο φτηνό είναι σε σχέση με τα υπόλοιπα.

•

Ο βαθμός ρευστότητας που παρέχει στους επενδυτές.

•

Ο βαθμός αξιοπιστίας της χρηματιστηριακής αγοράς παράγοντας συνδεδεμένος και με
την αποτελεσματικότητα της χρηματιστηριακής εποπτείας.

•

Ο βαθμός κινδύνου που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επενδυτές παράγοντας που
είναι άμεσα συνδεδεμένος με τα μακροοικονομικά μεγέθη, με τις πολιτικές και
κοινωνικές συνθήκες της χώρας με την ποιότητα και τις προοπτικές των εισηγμένων
εταιριών, με την αξιοπιστία των λογιστικών καταστάσεων των εταιρειών κ.λ.π..

Οσον αφορά τον πρώτο παράγοντα,

πολλοί αναλυτές για να καθορίσουν πόσο φθηνό

είναι ένα χρηματιστήριο χρησιμοποιούν το μέσο δείκτη Ρ/Ε ενός χρηματιστηρίου : όσο
χαμηλότερος είναι αυτός τόσο φθηνότερο κρίνεται το χρηματιστήριο π.χ. αν το ελληνικό
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χρηματιστήριο έχει μέσο Ρ/Ε ίσο με 15, είναι φθηνότερο του αμερικανικού που έχει δείκτη
25.
Πάντως ο παραπάνω συλλογισμός δεν είναι απόλυτος και σε πολλές περιπτώσεις έχει
οδηγήσει επενδυτές σε ζημιογόνες επιλογές (π.χ. αγόρασαν τη μετοχή μιας εταιρείας επειδή
οι εταιρείες του ίδιου κλάδου σε χώρες της Ε.Ε. διαπραγματεύονταν με δείκτες Ρ/Ε κατά
πολύ υψηλότερους) και θα δούμε που οφείλεται το φαινόμενο αυτό.
Ο πολλαπλασιαστής κερδών όπως έχουμε προαναφέρει προσδιορίζεται από τη σχέση:

Τρέχουσα τιμή μετοχής
Ρ/Ε

=

--------------------------Κέρδη ανά μετοχή

Και όπως έχουμε σημειώσει δηλώνει τον αριθμό των ετών απαιτούνται ώστε τα κέρδη της
εταιρείας που αντιστοιχούν στον επενδυτή,

να είναι ίσα με το ύψος του κεφαλαίου που

τοποθέτησε στη συγκεκριμένη μετοχή, με την προϋπόθεση βέβαια ότι τα κέρδη της
εταιρείας θα είναι σταθερά στο μέλλον.
Οι κυριότερες όμως αδυναμίες (αναφερθήκαμε σε αυτές αναλυτικά παραπάνω) του
πολλαπλασιαστή κερδών,

που σε πολλές περιπτώσεις μας οδηγούν σε εσφαλμένα

αποτελέσματα, όταν θέλουμε να συγκρίνουμε πιο χρηματιστήριο είναι φθηνότερο είναι :
•

Ο δείκτης αυτός δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τον πληθωρισμό μιας χώρας. Ας
υποθέσουμε ότι ένας επενδυτής έχει να επιλέξει μεταξύ μιας μετοχής της χώρας Α με Ρ/Ε
8 και μιας άλλης μετοχής της χώρας Β με Ρ/Ε 10.
Ο προβλεπόμενος μέσος ετήσιος πληθωρισμός της χώρας Α, κατά την επόμενη οκταετία

υπολογίζεται σε 10%, και ο προβλεπόμενος μέσος ετήσιος πληθωρισμός της χώρας Β, για
την επόμενη ΙΟετία σε 5%.
Έτσι αν ο επενδυτής τοποθετήσει 100 δραχμές στη μετοχή της χώρας Α που έχει Ρ/Ε 8
και μέσο προβλεπόμενο πληθωρισμό οκταετίας 10%, τότε στο τέλος της οκταετίας θα του
αναλογούν κέρδη της εταιρείας σε σταθερές τιμές ίσα με 71,17 δραχμές. Αντίθετα αν ο
ίδιος επενδυτής είχε τοποθετήσει τις 100 αυτές δραχμές στη μετοχή της χώρας Β, μετά από
10 χρόνια θα του αντιστοιχούσαν κέρδη της εταιρείας σε σταθερές τιμές ίσα με 80,22
δραχμές.
Τα αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί :
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ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗΣ Ρ/Ε
ΕΤΗ
Χ.Α.
Χ.Β.

1
12,5
10

2
11,25
9,5

3
10,12
9,02

4
9,11
8,57

5
8,2
8,14

6
7,38
7,73

7
6,64
7,35

8
5,97
6,98

9
0
6,63

10
0
6,3

ΣΥΝΟΛΟ
71,17
80,22

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι το χρηματιστήριο της χώρας Β είναι φθηνότερο
από αυτό της χώρας Α, παρά το γεγονός ότι διαθέτει υψηλότερο πολλαπλασιαστή κερδών.
Για να αποφύγουμε λοιπόν το παραπάνω μειονέκτημα του πολλαπλασιαστή κερδών
χρησιμοποιούμε έναν άλλο πιο κατάλληλο δείκτη :

(Ε/Ρ)*100
Κ.Π.Α

(Ε/Ρ)*100

(Ε/Ρ)*100

=

(Ε/Ρ)*100
+

1

1+i

+ --------------------

(1+i)2

(l+i)n

Όπου :
- Κ.Π.Α. είναι η αξία, σε σταθερές τιμές, των κερδών που αντιστοιχούν στον επενδυτή κατά
την περίοδο που ορίζεται ο δείκτης Ρ/Ε για κάθε 100 δραχμές που επένδυσε στη μέση
μετοχή της χώρας.
- Ε/Ρ είναι ο αντίστροφος αριθμός του δείκτη Ρ/Ε.
- π είναι η τιμή του δείκτη Ρ/Ε.
- ί είναι ο μέσος προβλεπόμενος πληθωρισμός της περιόδου που λήγει σε αριθμό ετών ίσο
με το ύψος της τιμής του δείκτη Ρ/Ε.
Οσο λοιπόν ένα χρηματιστήριο διαθέτει υψηλότερη τιμή του δείκτη αυτού, τόσο
φθηνότερο είναι. Πρέπει να σημειωθεί ότι βασική προϋπόθεση για να ισχύει αυτός ο δείκτης
είναι η παραδοχή ότι τα κέρδη κατά τα επόμενα χρόνια θα παραμένουν σταθερά.
• Ο δείκτης έχει στατικό χαρακτήρα, καθώς δεν μπορεί να συνεξετάσει τις προοπτικές
ανάπτυξης (θετικές ή αρνητικές) κάθε εταιρείας. Βέβαια θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι
μιλώντας για το μέσο

Ρ/Ε ενός χρηματιστηρίου, οι μέσες προοπτικές ανάπτυξης των

χρηματιστηρίων θα είναι ίδιες ή περίπου ίδιες, κατάσταση που στην πράξη δεν είναι
ακριβής. Οι εταιρείες ενός χρηματιστηρίου που λειτουργούν σε μια χώρα με ποσοστό
αύξησης του ΑΕΠ π.χ. 5% κατ'έτος έχουν κατά μέσο όρο περισσότερο ευοίωνες
προοπτικές ανάπτυξης από τις εταιρείες ενός χρηματιστηρίου του οποίου οι εταιρείες
δραστηριοποιούνται σε μια χώρα με ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ ίσο με 2%.
Μια προσπάθεια απάλειψης του παραπάνω μειονεκτήματος του δείκτη Ρ/Ε
χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του

όταν

πόσο φθηνό είναι ένα χρηματιστήριο, είναι η
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παρέμβαση στον προηγούμενο τύπο της καθαρής παρούσας αξίας και η διαμόρφωσή του ως
εξής:
(Ε/Ρ)*100

(E/P)*100*(1+GNP)

+

Κ.Π.Α

(E/P)*100*(l+GNP)n

+

...

+

1+i

1

d+i)n

Όπου GNP είναι η προβλεπόμενη μέση ετήσια ποσοστιαία αύξηση, σε σταθερές τιμές, του
ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της χώρας του χρηματιστηρίου.
Αντί του GNP στην παραπάνω εξίσωση μπορούμε να θέσουμε το προβλεπόμενο ποσοστό
ανάπτυξης του κλάδου στον οποίο ενδιαφερόμαστε να επενδύσουμε, ώστε να αποφύγουμε
το πιθανό μειονέκτημα της μη αντιπροσωπευτικής εκπροσώπησης των κλάδων τη οικονομίας
στο χρηματιστήριο.
Ο δείκτης αυτός εφαρμόστηκε (με στοιχεία του 1996),

από τον κο Στέλιο Μαρκουλή,

στέλεχος της Λαϊκής Επενδυτικής (εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου της Κύπρου που
ανήκει στον όμιλο της Λαϊκής Τράπεζας), για 24 αναδυόμενα χρηματιστήρια (emerging
markets) από όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας έγινε
φανερό για το πόσο παραπλανητική μπορεί να είναι η χρήση του πολλαπλασιαστή κερδών
για την αξιολόγηση ενός χρηματιστηρίου. Έτσι ενώ το χρηματιστήριο της Κύπρου με βάση
το δείκτη Ρ/Ε κατετάσσετο στις αρχές του 1996 στην 22η θέση, με τον τροποποιημένο
δείκτη της καθαρής παρούσας αξίας κατετάσσετο μόλις στη 3Η θέση.
Τα αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί :
ΧΩΡΑ
ΤΟΥΡΚΙΑ
ΚΟΛΟΜΒΙΑ
ΠΕΡΟΥ
ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΚΙΝΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΙΝΔΙΑ
ΤΣΕΧΙΑ
ΠΑΚΙΣΤΑΝ
ΜΕΞΙΚΟ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
Ν. ΚΟΡΕΑ
Ν. ΑΦΡΙΚΗ
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΧΙΛΗ
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ
ΤΑΪΛΑΝΔΗ
ΚΥΠΡΟΣ
ΜΑΛΑΙΣΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 24 ΑΝΑΛΥΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ
Ρ/Ε
ΧΩΡΑ
4,3
6,7
7
7,8
8,2
8,8
9,2
9,6
9,7
10,2
10,3
11,1
11,2
11,9
12,8
12,9
13
13,2
14,9
14,9
15,5
16

___________ ΠΑ___________
20,6

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΜΑΛΑΙΣΙΑ
ΠΕΡΟΥ
Ν. ΚΟΡΕΑ
ΤΑΪΛΑΝΔΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΤΣΕΧΙΑ
ΧΙΛΗ
ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ
ΚΙΝΑ
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ
ΙΝΔΙΑ
ΚΟΛΟΜΒΙΑ
ΠΑΚΙΣΤΑΝ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
Ν. ΑΦΡΙΚΗ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ
ΜΕΞΙΚΟ
ΤΟΥΡΚΙΑ
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

ΚΠΑ
0,96
0,9
0,82
0,81
0,79
0,79
0,78
0,72
0,71
0,69
0,69
0,69
0,68
0,66
0,63
0,62
0,58
0,56
0,54
0,53
0,5
0,48
0,3
0,18
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Ο δεύτερος αυτός δείκτης αν και καλύτερος από τον πολλαπλασιαστή κερδών, δεν
στερείται αδυναμιών που μερικές φορές είναι σημαντικές :
•

Δυσκολία να προβλεφθεί με σχετική ακρίβεια ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός και ο
μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ για μια μεγάλη χρονική περίοδο.

•

Μεγάλη πιθανότητα απόκλισης μεταξύ της αύξησης του ΑΕΠ και της μέσης αύξησης
των κερδών των εισηγμένων εταιριών, εξαιτίας διαφόρων παραγόντων :

-

μη αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των κλάδων της οικονομίας στο χρηματιστήριο μιας
χώρας.

-

Αναδιανομή των μεριδίων αγοράς ανάμεσα

στις εισηγμένες και

μη

εισηγμένες

επιχειρήσεις (συνήθως οι εισηγμένες είναι οι δυναμικότερες και οι μεγαλύτερες σε
μέγεθος, οπότε αναπτύσσονται με ταχύτερους ρυθμούς από την αύξηση του ΑΕΠ).

5. ΠΟΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ
Παραπάνω περιγράψαμε δύο από τις συνηθέστερες προσεγγίσεις για την αποτίμηση
κοινών μετοχών, που χρησιμοποιούνται στη θεμελιακή ανάλυση, το μοντέλο προεξόφλησης
των μερισμάτων & τον πολλαπλασιαστή κερδών p/e. Μεταξύ αυτών των δύο μοντέλων ποιο
θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί;
Στη θεωρία το μοντέλο προεξόφλησης των μερισμάτων, αποτελεί μια σωστή και λογική
προσέγγιση.

Η καλύτερη εκτίμηση της τρέχουσας αξίας των κοινών μετοχών μιας

επιχείρησης, είναι η παρούσα αξία των προσδοκώμενων μερισμάτων που θα εισπράξουν οι
μέτοχοι. Παρόλα αυτά, οι αναλυτές και οι επενδυτές υποστηρίζουν ότι το μοντέλο αυτό
στερείται πραγματικότητας. Κατά την άποψή τους κανείς δεν είναι σε θέση να προβλέψει τα
μερίσματα στο μακρινό

μέλλον,

με μεγάλη ακρίβεια. Τεχνικό το μοντέλο αυτό απαιτεί

εκτίμηση όλων των μερισμάτων από το σήμερα μέχρι το άπειρο, διαδικασία αρκετά δύσκολη
και επίπονη. Παράλληλα, πολλοί επενδυτές επιδιώκουν κεφαλαιακά κέρδη (capital gains)
και όχι μερίσματα (dividends) και υποστηρίζουν ότι η επικέντρωση μόνο στα μερίσματα
δεν είναι η ενδεικνυόμενη πολιτική.
Περαιτέρω, πιθανόν λόγω των αντιρρήσεων που προαναφέρθηκαν για το μοντέλο
προεξόφλησης των μερισμάτων ή από το γεγονός ότι είναι ευκολότερο στη χρήση, το
μοντέλο του πολλαπλασιαστή κερδών αποτελεί μια δημοφιλή μέθοδο αποτίμησης.
Αποτελεί

ένα πιο διαισθητικό μοντέλο. Ειδικότερα, η κατανόηση του πολλαπλασιαστή

κερδών μπορεί να βοηθήσει τους επενδυτές να κατανοήσουν το μοντέλο προεξόφλησης των
μερισμάτων. Ετσι επειδή τα μερίσματα πληρώνονται από τα κέρδη, οι επενδυτές θα πρέπει
να εκτιμήσουν πρώτα

τη μεγέθυνση των κερδών, πριν εκτιμήσουν τη μεγέθυνση των

μερισμάτων ή ακόμα τα ίδια τα μερίσματα.
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Πάντως τα δύο αυτά εργαλεία αποτίμησης θα πρέπει να τα βλέπουμε περισσότερο

συμπληρωματικά, παρά ανταγωνιστικά. Το καθένα εξατομικευμένα, είναι χρήσιμο και τα
δύο μαζί παρέχουν στον αναλυτή μια μεγαλύτερη δυνατότητα αποτίμησης των κοινών
μετοχών. Μεταξύ των λόγων που πρέπει αυτά τα μοντέλα να λαμβάνονται υπόψη
συμπληρωματικά είναι :
© το μοντέλο Ρ/Ε μπορεί να προσδιοριστεί από το μοντέλο αποτίμησης μετοχών όταν
έχουμε προεξόφληση μερισμάτων σταθερής αύξησης . Αποτελούν εναλλακτικές μεθόδους
αποτίμησης. Συγκεκριμένα, στο μοντέλο προεξόφλησης των μερισμάτων οι μελλοντικές
εισροές προεξοφλούνται, ενώ από την άλλη στο μοντέλο του πολλαπλασιαστή κερδών τα
αναμενόμενα κέρδη πολλαπλασιάζονται με το δείκτη Ρ/Ε.
© Τα μερίσματα πληρώνονται από τα κέρδη. Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το μοντέλο
προεξόφλησης των μερισμάτων, είναι απαραίτητο να εκτιμηθεί η μελλοντική μεγέθυνση των
κερδών. Τα μερίσματα που χρησιμοποιούνται στο μοντέλο προεξόφλησης των μερισμάτων,
αποτελούν μια συνάρτηση των κερδών της επιχείρησης,

η

εκτίμηση των οποίων

χρησιμοποιείται στο μοντέλο του πολλαπλασιαστή κερδών.
© Τέλος, οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν κατά νου, ότι η διαδικασία της αποτίμησης
είναι τόσο τεχνική όσο και επιστήμη και οι εκτιμήσεις των μελλοντικών κερδών και
μερισμάτων υπόκεινται σε λάθη. Σε μερικές περιπτώσεις πιθανόν να είναι επιθυμητό να
χρησιμοποιηθεί η μια ή άλλη μέθοδος και σε άλλες περιπτώσεις και οι δύο προκειμένου να
ελέγξει η μια την άλλη. Οσο περισσότερες μεθόδους διαθέτουν οι επενδυτές για την
αξιολόγηση των κοινών μετοχών, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να καταλήξουν σε
αρτιότερα αποτελέσματα.
Ασχετα με το ποια μέθοδος θα χρησιμοποιηθεί είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι
στη διαδικασία αποτίμησης η χρήση της θεμελιακής ανάλυσης ή κάποιας άλλης μεθόδου
υπόκειται σε λάθη. Αυτό συμβαίνει γιατί ασχολούμαστε με το αβέβαιο μέλλον. Ασχετα με το
ποιος διενεργεί την ανάλυση ή το πώς πραγματοποιείται αυτή, λάθη θα γίνονται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΚΕΡΔΗ ANA ΜΕΤΟΧΗ (EARNINGS PER SHARE - E.P.S.^

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Τα κέρδη ανά μετοχή (ΚΑΝΙ)

μιας επιχείρησης αποτελούν ένα από τους σημαντικούς

επενδυτικούς αριθμοδείκτες που χρησιμοποιείται στη χρηματοοικονομική ανάλυση,

και

πολλοί επενδυτές και αναλυτές τον λαμβάνουν υπόψη κατά την αποτίμηση της αξίας μιας
μετοχής. Η χρήση του, άρχισε να αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στις ΗΠΑ, στα
τέλη του 1950, λόγω της εκτεταμένης χρησιμοποίησης του δείκτη χρηματιστηριακή τιμή
προς κέρδη ανά μετοχή (Ρ/Ε) ή διαφορετικά όπως επικρατεί στην πράξη πολλαπλασιαστής
κερδών, ως οδηγό στις επενδυτικές αποφάσεις. Από τα τέλη του 1960, τα κέρδη ανά
μετοχή, άρχισαν να γίνονται δημοφιλή και πέραν του Ατλαντικού, και έτσι για τους σκοπούς
της συνέπειας και της συγκρισιμότητας έπρεπε να εξευρεθεί μια γενικά παραδεκτή μέθοδο
για τον υπολογισμό τους.
Στοιχεία για τα κέρδη ανά μετοχή,

εμφανίζονται σε ενημερωτικά δελτία, για την

εισαγωγή μιας επιχείρησης στο χρηματιστήριο, σε ετήσιους απολογισμούς επιχειρήσεων και
στον οικονομικό τύπο. Επενδυτές, πιστωτές και άλλοι,

που λαμβάνουν αποφάσεις

χρησιμοποιούν τα κέρδη ανά μετοχή, προκειμένου να αξιολογήσουν την απόδοση μιας
επιχείρησης στο παρόν και το παρελθόν, και να προβλέψουν μέχρι κάποιο βαθμό τη
μελλοντική της απόδοση.
Το 1971, η Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνέταξε ένα
προσχέδιο για τα κέρδη ανά μετοχή, που αφορούσε υποχρεώσεις για την παρουσίασή τους
στις λογιστικές καταστάσεις και τον τρόπο υπολογισμού τους.
Συμπληρωματικά πρέπει να σημειωθεί, ότι τα κέρδη ανά μετοχή, έχουν χρησιμοποιηθεί
προκειμένου να αξιολογηθεί η απόδοση των managers των επιχειρηματικών μονάδων. Ετσι
με το να συνδεθούν τα πακέτα αμοιβών με την μεγέθυνση αυτών, μερικές επιχειρήσεις
σκόπιμα αυξάνουν την πίεση προς την διοίκηση, προκειμένου να βελτιωθούν αυτά. Αυτής
της μορφής παράγοντες και κίνητρα, έχουν συνεισφέρει στον πολλαπλασιασμό των
προσπαθειών για παραποίηση των κερδών ανά μετοχή.
Κλείνοντας σε αυτό το σημείο,

θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τα κέρδη ανά μετοχή,

γενικά θεωρούνται χρήσιμα για αυτούς που λαμβάνουν χρηματοοικονομικές αποφάσεις. Είναι
πιθανόν

ένα

από

το

πιο

συχνά

χρησιμοποιούμενο

μέτρο

προσδιορισμού

της
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αποτελεσματικότητας μιας επιχείρησης. Επενδυτές, πιστωτές και αναλυτές χρησιμοποιούν
αυτό το στατιστικό μέτρο,

προκειμένου να αξιολογήσουν πόσο αποτελεσματική ήταν μια

επιχείρηση στην προσπάθεια της να πετύχει τον στόχο του κέρδους που έθεσε. Οι χρήστες
χρηματοοικονομικών καταστάσεων παράλληλα χρησιμοποιούν τα

κέρδη ανά

μετοχή

προκειμένου να εντοπίσουν την πιθανή μελλοντική κερδοφορία μιας επιχείρησης και τα
πιθανά μελλοντικά μερίσματα.

2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΏΝ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
Σύμφωνα με τους κανόνες λογιστικής πρακτικής (SSAP1 3) της Μεγάλης Βρετανίας το
κέρδος ανά μετοχή ορίζεται ως εξής :
"είναι το κέρδος που αναλογεί σε κάθε κοινή μετοχή, λαμβάνοντας υπόψη τα ενοποιημένα
κέρδη μιας χρήσεως μετά από φόρους σε περίπτωση ομίλου επιχειρήσεων, μετά την
αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας και των

μερισμάτων που αναλογούν στους

προνομιούχους μέτοχους και πριν ληφθούν υπόψη τα έκτακτα έσοδα ή έξοδα,

που δεν

προέρχονται από την κανονική λειτουργία της επιχείρησης διαιρεμένα στη συνέχεια με τον
αριθμό των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία".
Θα σταθούμε στον όρο "για κάθε κοινή μετοχή" του παραπάνω ορισμού. Συγκεκριμένα,
το κοινό μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται ως το κεφάλαιο, για το οποίο έχουν εκδοθεί μετοχές, οι
οποίες δεν ενσωματώνουν κάποιο προνόμιο και έρχονται

τελευταίες σε προτεραιότητα

ικανοποίησης σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες μετοχών.
Πιο συγκεκριμένα, οι κοινές μετοχές συμμετέχουν στο καθαρό κέρδος της χρήσεως μόνο
αφού ικανοποιηθούν όλες οι άλλες κατηγορίες μετοχών όπως π.χ. οι προνομιούχες.
Ισως φαίνεται ανορθόδοξο να λαμβάνονται υπόψη μόνο οι κοινές μετοχές κατά τον
υπολογισμό των ΚΑΜ και όχι όλες οι μετοχές. Έτσι, ενώ φαίνεται ότι η λογική αυτού του
κανόνα βασίζεται στην προσπάθεια να εξασφαλιστεί συνέπεια ανάμεσα στους υπολογισμούς
των κερδών και μερισμάτων ανά μετοχή, οδηγεί σε παραποίηση κατά την αποκάλυψη των
πραγματικών κερδών ανά μετοχή.

3. Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
Ο δείκτης κέρδη ανά μετοχή , προσδιορίζει γενικά το εισόδημα (κέρδος) που αναλογεί σε
κάθε μετοχή ή με άλλα λόγια τις δραχμές που έχουν κερδηθεί από κάθε μετοχή. Ο
υπολογισμός των κατά μετοχή κερδών μιας επιχείρησης που έχει κοινές και προνομιούχες
μετοχές (με ψήφο ή χωρίς ψήφο) βρίσκεται

αν διαιρέσουμε το σύνολο των καθαρών

1 SSAP : STATEMENT OF STANDARD ACCOUNTING PRACTICE.
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κερδών μιας χρήσεως με τον μέσο (σταθμισμένο) αριθμό των μετοχών που βρίσκονται σε
κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσης :

Κέρδη ανά μετοχή =
(σχέση 1)

__________ Συνολικά Καθαρά Κέρδη__________
Μέσος Σταθμισμένος Αριθμός Μετοχών

Πολλοί αναλυτές όταν υπολογίζουν τα κέρδη ανά μετοχή, ειδικά στην Αμερική και τη
Βρετανία, λαμβάνουν υπόψη μόνο τις
Πάντως

κοινές με ψήφο μετοχές (common stocks) .

σύμφωνα με την άποψη του ΝΙΚΗΤΑ ΝΙΑΡΧΟΥ 2 στη χώρα μας θα πρέπει να

λαμβάνονται υπόψη και οι δύο κατηγορίες μετοχών (κοινές και προνομιούχες), αφού οι
κοινές δεν διαφέρουν σε τίποτα από τις προνομιούχες

παρά μόνο στο γεγονός ότι οι

τελευταίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε αντιστάθμισμα αυτού έχουν προτεραιότητα, στη
λήψη μερίσματος ή δίνουν σταθερό ή και σωρευτικό μέρισμα, καθώς και προτεραιότητα στη
λήψη των κεφαλαίων που αντιπροσωπεύουν σε περίπτωση διάλυσης της επιχείρησης
Από τη σχέση (1) προκύπτει ότι τα κέρδη ανά μετοχή επηρεάζονται από δύο επί μέρους
μεγέθη:
• το συνολικό ύψος των κερδών της επιχείρησης
• τον αριθμό των μετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία.
Στα ενημερωτικά δελτία για την εισαγωγή εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
συναντάμε τις εξής δύο παραλλαγές για τα κέρδη ανά μετοχή :

1. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

Κέρδη χρήσης+Φόροι-Αμοιβές Δ.Σ.
Μέσος Σταθμισμένος Αριθμός Μετοχών
2. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΟΡΩΝ

Κέρδη χρήσης-Φόροι-Αμοιβές Δ.Σ.
Μέσος Σταθμισμένος Αριθμός Μετοχών
Επίσης υπολογίζονται τα κέρδη προ προβλέψεων, αποσβέσεων και φόρων καθώς και τα
κέρδη προ εκτάκτων αποτελεσμάτων και φόρων.
Οσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης κέρδη ανά μετοχή τόσο πιο επιτυχημένη μπορεί να
θεωρηθεί η επένδυση σε μια μετοχή.
Συμπληρώνεται, από το δείκτη :

2 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ,
ΑΘΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1994.
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Μερίσματα ανά μετοχή =
(Divdends per shared

______________Συνολικά Μέρισμα______________
Αριθμός Μετοχών που δικαιούνται μέρισμα

Στοιχεία σχετικά με τα κέρδη ανά μετοχή,

συχνά αναφέρονται τόσο στον ημερήσιο

οικονομικό και πολιτικό τύπο και χρησιμοποιούνται απο τους υποψήφιους επενδυτές κατά
την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας μιας επιχείρησης. Οπως έχουμε προαναφέρει ο
δείκτης κέρδη ανά μετοχή, καθορίζει το εισόδημα που αναλογεί σε κάθε κοινή μετοχή, με
αποτέλεσμα, συνήθως μόνο αυτό το μέγεθος να συνοδεύει τις δημοσιευμένες οικονομικές
καταστάσεις.
Λόγω της σπουδαιότητας των πληροφοριών,

των σχετικών με τον καθορισμό των

κερδών ανά μετοχή, σε πολλές χώρες (βλέπε ΗΠΑ) οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο
επιχειρήσεις,

έχουν την υποχρέωση να αποκαλύπτουν αυτές τις πληροφορίες στην

κατάσταση εισοδήματος. Γενικά, οι πληροφορίες οι σχετικές με τα ΚΑΜ εμφανίζονται μετά
από τα καθαρά κέρδη χρήσεως.
Οταν

η

κατάσταση

εισοδήματος

περιέχει

ενδιάμεσα

στάδια

προσδιορισμού

του

αποτελέσματος, τότε θα πρέπει να προσδιορίζονται κέρδη ανά μετοχή, για κάθε ενδιάμεσο
αποτέλεσμα. Ειδικότερα, θα πρέπει να προσδιορίζονται τα ΚΑΜ που προέρχονται από τις
συνήθεις λειτουργίες της επιχείρησης και προ των έκτακτων εσόδων-εξόδων και τυχόν
επιδράσεων από μεταβολές στις ακολουθούμενες λογιστικές μεθόδους. Με αυτό τον τρόπο,
ο χρήστης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να προσδιορίσει τις επιδράσεις επί
του δείκτη κέρδη ανά μετοχή, του εισοδήματος που προέρχεται από την κανονική
δραστηριότητα της επιχείρησης,

σε αντιδιαστολή με το εισόδημα ή τις ζημίες που

προέρχονται από έκτακτα, μη κανονικά, γεγονότα.
Παρακάτω θα δούμε αναλυτικά τις διάφορες κατηγορίες κερδών ανά μετοχή (βασικά ή
απλά, πρωτογενή, πλήρως εξασθενημένα) που υιοθετούνται στην Αμερικανική και Βρετανική
πραγματικότητα καθώς και τους τρόπους προσδιορισμού αυτών.4

4. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΗΠΑ & ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ
ΒΡΕΤΑΝΙΑ
4.1. ΗΠΑ
4.1.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Πριν από τα τέλη του 1960, στις ΗΠΑ, οι επιχειρήσεις δεν είχαν την υποχρέωση με βάση
τις γενικά αποδεκτό λογιστικές αρχές (GAAP) να προσδιορίζουν και να δημοσιεύουν κάποιο
μέγεθος που να αναφέρεται στα κέρδη ανά μετοχή. Στοιχεία για τα κέρδη ανά μετοχή,
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παρουσιάζοντο μόνο ως συμπληρωματικά δεδομένα, στις ετήσιες εκθέσεις προς τους
μετόχους.
Περαιτέρω, η διαδικασία για τον προσδιορισμό και την απεικόνιση-εμφάνιση των κερδών
ανά μετοχή, παρουσίαζε διαφοροποιήσεις από επιχείρηση σε επιχείρηση.
Η πρώτη προσέγγισή στις αρχές της δεκαετίας του 50, για τον προσδιορισμό των
απαιτούμενων στοιχείων για τα κέρδη ανά μετοχή, στην Αμερική αφορά την αρχική έκθεση
που αναφέρεται στο Δελτίο Λογιστικής Έρευνας υπ'αριθμό 49 (Accounting Research

Bulletin No. 49) και που παρείχε γενικές οδηγίες για τον υπολογισμό και την παρουσίαση
των κερδών ανά μετοχή. Παρά την έκθεση αυτή και ενώ παράλληλα πολλές επιχειρήσεις
εθελοντικά

προσέφεραν

ομοιομορφία,

πληροφορίες για τα

κέρδη

ανά

μετοχή,

δεν

υπήρχε

αφού οι επιχειρήσεις υιοθετούσαν διαφορετικές διαδικασίες

μια

για τον

υπολογισμό τους και την απεικόνισή των κερδών ανά μετοχή.
Περισσότερο συγκεκριμένες οδηγίες που επαύξησαν σημαντικά τη συγκρισιμότητα των
κερδών ανά μετοχή, εκδόθηκαν αργότερα στις αρχές της δεκαετίας του 60, με την έκθεση
υπ'άριθμό 9 (Reporting the Results of Operations) του Συμβουλίου Λογιστικών Αρχών

(Accounting Principles Board). Η εν λόγω έκθεση,

παρόλο που δεν απαιτούσε

αποκάλυψη των κερδών ανά μετοχή, παρείχε πληροφόρηση για τον τρόπο υπολογισμού
τους καθώς και για τη μορφή απεικόνισης στην κατάσταση εισοδήματος .
Επειδή όλο και περισσότεροι χρήστες

χρησιμοποιούσαν τα κέρδη ανά μετοχή, το

Συμβούλιο Λογιστικών Αρχών μετέβαλε τις προτάσεις του,
υπ'άριθμό 153, 4 που απαιτούσε

το 1969 μέσω της έκθεσης

τον προσδιορισμό δύο μορφών κερδών ανά μετοχή, τα

πρωτογενή και τα πλήρως εξασθενημένα.
Το 1970, το Συμβούλιο Λογιστικών Αρχών τροποποίησε την έκθεση υπ'άριθμό 15, με
την υπ'άριθμό 30,

που εισάγει τον υπολογισμό και την αποκάλυψη των κερδών ανά

μετοχή, που προέρχονται από τις κανονικές (συνηθισμένες) και μη συνήθεις λειτουργίες της
επιχείρησης4.
Σημειώνεται όμως ότι η ουσιαστική τροποποίηση της έκθεσης υπ'άριθμό 15 επήλθε το
1985 κύρια από την υπ'άριθμό 855 έκθεση του συμβουλίου προτύπων χρηματοοικονομικής
λογιστικής (FASB*), που αφορά τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας ενός μετατρέψιμου
χρεογράφου, προκειμένου να προσδιοριστεί αν αυτό αποτελεί ισοδύναμο κοινών μετοχών,
που σε συνδυασμό με τις διάφορες πρόσθετες ερμηνείες της έκθεσης υπ'άριθμό 15 του
Συμβουλίου Λογιστικών Αρχών , συνθέτουν την Αμερικανική πρακτική σήμερα. Περαιτέρω,
3 "Earning* per Share", Opinions of the Accounting Principles Board No. 15 (New York ; AICPA, 1969).
4 Computing earnings per share : Unofficial Accounting Interpretations of APB Opinion No. 15 (New York :
AICPA, 1970).
5 Yield test of determining whether a convertible security is a common stock equivalent.
4 FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD

52

έχουν εκδοθεί 102 ερμηνευτικές εγκύκλιοι από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Ορκωτών
Λογιστών (AICPA7) συμπληρωματικές του APB No. 15 και του FASB Νο.85.
Κατά τη διάρκεια των τριών δεκαετιών, που είναι σε ισχύ οι αρχές του APB No. 15, αυτές
έχουν υποστεί έντονη κριτική, στο σημείο που αναφέρονται στα πρωτογενή κέρδη,

και

ειδικότερα, ότι τα τελευταία είναι αυθαίρετα και ότι δεν προσφέρουν ένα χαμηλού κόστους
και ελέγξιμο μέτρο για τα κέρδη ανά μετοχή, που θα αντανακλά την έκταση της μελλοντικής
εξασθένησης που θα παρουσιαστεί.
Περαιτέρω, ο υπολογισμός των πρωτογενών κερδών ανά μετοχή, αγνοεί τη δυνητική
εξασθένηση των χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων, αν αυτά δεν ασκηθούν εντός της
χρήσης ακόμα και αν στο τέλος της χρήσης οι διαμορφούμενες καταστάσεις ενισχύουν την
άσκησή τους.
Επίσης τα μετατρέψιμα σε μετοχές χρεόγραφα, αγνοούνται κατά τον υπολογισμό των
πρωτογενών κερδών ανά μετοχή, ακόμα και αν μπορούν να επιφέρουν εξασθένηση, σε
περίπτωση που έχει παρέλθει χρονικό διάστημα περισσότερο των 5 χρόνων, κατά το
κλείσιμο του ισολογισμού, από τότε που πήραν τη μορφή των μετατρέψιμων χρεογράφων.
Λόγω αυτής της κριτικής τα πρωτογενή κέρδη, πιθανόν να περιλαμβάνουν χρεόγραφα
που δεν θα προκαλέσουν εξασθένιση και να αγνοήσουν άλλα που θα προκαλέσουν.
Έτσι, το Φεβρουάριο 1997, το συμβούλιο προτύπων χρηματοοικονομικής λογιστικής
εξέδωσε τη δήλωση αποδεκτών λογιστικών αρχών υπ'αριθμό 128 (SFAS8 No. 128), για τα
κέρδη ανά μετοχή (FASB 1997) που αντικαθιστά και συμπληρώνει, τα πρότυπα ΑΡΒ 15,20
και SFAS 85.
Αυτό το νέο πρότυπο, αποτελεί την πρώτη σημαντική αναθεώρηση των αρχών του ΑΡΒ
No. 15, που διέπουν τους κανόνες για τον υπολογισμό και την αποκάλυψη των κερδών ανά
μετοχή στις ΗΠΑ, εδώ και τρεις δεκαετίες.
Ειδικότερα, με βάση αυτό το νέο πρότυπο, τα πρωτογενή κέρδη ανά μετοχή, ο κεντρικός
πυρήνας του ΑΡΒ No. 15, δεν θα αποκαλύπτονται πλέον. Οι επιχειρήσεις θα αποκαλύπτουν
τα βασικά κέρδη ανά μετοχή, ένα μέτρο που αγνοεί την δυνητική εξασθένηση, καθώς και τα
εξασθενημένα κέρδη ανά μετοχή.
Περαιτέρω, το νέο αυτό πρότυπο απαιτεί λεπτομερείς αποκαλύψεις σχετικές με την
επίδραση στα κέρδη ανά μετοχή των μελλοντικών εξασθενήσεων, έτσι που οι χρήστες των
χρηματοοικονικών καταστάσεων, να είναι σε θέση να υπολογίσουν ένα μέτρο για αυτά, που
θα αντανακλά τις δικές τους εκτιμήσεις όσον αφορά την έκταση της εξασθένισης.
Αυτές οι αποκαλύψεις θα περιλαμβάνουν :* *

7 AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS.
* SFAS : STATEMENT OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS.
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•

Περιγραφή όλων των χρεογράφων, που πιθανόν να προκαλέσουν εξασθένηση στα
κέρδη

σε

κάποια

μελλοντική

χρονική

στιγμή,

κατατάσσονται

όμως

σαν

αντιεξασθενήσιμες αξίες, στην τρέχουσα χρήση και επομένως δεν λαμβάνονται υπόψη
κατά τον προσδιορισμό των εξασθενημένων κερδών ανά μετοχή στην εν λόγω χρήση.
•

Την επίδραση των προνομιούχων μερισμάτων, κατά τον προσδιορισμό του διαθέσιμου
στους κοινούς μετόχους εισοδήματος.

•

Περιγραφή όλων των συναλλαγών, που θα παρουσιαστούν μετά το κλείσιμο της
λογιστικής χρήσης αλλά πριν τη δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
που έχουν ουσιώδη επίδραση επί του αριθμού των μετοχών που βρίσκονται σε
κυκλοφορία.

•

Εναρμόνιση των βασικών και εξασθενημένων κερδών ανά μετοχή. Συγκεκριμένα, για
τον καθορισμό της δυνητικής εξασθένησης θα χρησιμοποιηθεί το εισόδημα που
προκύπτει από την κανονική λειτουργία της επιχείρησης και όχι το καθαρό εισόδημα.
Επομένως και επιχειρήσεις που παρουσιάζουν ζημίες ως αποτέλεσμα έκτακτων
γεγονότων θα υπολογίζουν τα κέρδη ανά μετοχή σε εξασθενημένη βάση.

4.1.2. APB (Accounting Principles Board) No. 15
4.1.2.1. ΓΕΝΙΚΑ
Σύμφωνα με αυτή την έκθεση, οι επιχειρήσεις είναι δυνατόν να διαθέτουν σύνθετη ή

απλή κεφαλαιακή δομή*•.
Η κεφαλαιακή δομή μιας επιχειρηματικής μονάδας θεωρείται απλή, όταν δεν διαθέτει σε
κυκλοφορία χρεόγραφα ή συμφωνίες για έκδοση μετοχών, που μπορούν να επιφέρουν
εξασθένηση στα κέρδη ανά μετοχή συνολικά 3% ή περισσότερο.
Από την άλλη, η σύνθετη κεφαλαιακή δομή, υφίσταται αν μια επιχείρηση έχει εκδόσει,
εκτός από τις κοινές μετοχές χρεόγραφα που συνολικά μπορούν να εξασθενήσουν τα κέρδη
ανά μετοχή σε ποσοστό 3% ή περισσότερο.
Ειδικότερα, επιτρέπεται μια απλή παρουσίαση των «κερδών ανά κοινή μετοχή» για
επιχειρηματικές μονάδες με απλή κεφαλαιακή δομή, στην περίπτωση που οι μελλοντικές
εξασθενήσεις από την μετατροπή χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων (warrants, options,
κ.λ.π.) σε μετοχές είναι επουσιώδης

παρουσίαση που

ήταν

παρόμοια με αυτή των

βασικών κερδών ανά μετοχή που υιοθετούνται συχνά εκτός ΗΠΑ.
9 Βλέπε για περισσότερο ανάλυση:
•
CHASTEEN LANNY G.-RICHARD Ε. FLAHERTY-HELVIN C. Ο' CONNOR, INTERMEDIATE ACCOUNTING, 5™
EDITION, MACGRAW-HILL INC. 1995.
•
KIESO A WEYGANDT : INTERMEDIATE ACCOUNTING, 8th EDITION, JOHN WILEY & SONS INC., 1995.
•
THOMAS DYCKMAN-ROLAND DUKES-CHARLES DAVIS, INTERMEDIATE ACCOUNTING, REVISED EDITION,
IRWIN, 1992.
•
WELSCH GLENN A.-CHARLES T. ZLATKOVICH, INTERMEDIATE ACCOUNTING, 8th EDITION, 1989, IRWIN.
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Περαιτέρω, η εν λόγω έκθεση, απαιτούσε οι επιχειρήσεις με σύνθετη κεφαλαιακή δομή,
όπως αποκαλύπτουν τόσο τα πρωτογενή όσο και τα πλήρως εξασθενημένα κέρδη ανά
μετοχή στην κατάσταση εισοδήματος. Ειδικότερα, τα πρωτογενή κέρδη ανά μετοχή
περιλαμβάνουν «ισοδύναμα κοινών μετοχών» στον παρονομαστή, που αφορά τον αριθμό
των κοινών μετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία, και απεικονίζουν την πιθανή
εξασθένηση των δικαιωμάτων των υφιστάμενων μετόχων .
Οσον αφορά τα πλήρως εξασθενημένα κέρδη ανά μετοχή, σκοπό έχουν να
εκτιμήσουν τη μέγιστη δυνατή εξασθένηση, και προσδιορίζονται με την προσαρμογή των
βασικών κερδών ανά μετοχή, στις επιδράσεις των εξασθενήσεων από όλες τις μελλοντικές
μετατροπές χρεογράφων σε κοινές μετοχές.

4.1.2.2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΏΝ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ
Η κεφαλαιακή δομή μιας επιχείρησης, είναι απλή όταν αποτελείται μόνο από κοινές
μετοχές ή δεν περιλαμβάνει αραιωμένες-εξασθενημένες (dilutive) μετατρέψιμες αξίες
(ομολογίες

προνομιούχες

μετοχές

σταθερού

μερίσματος),

warrants

(τίτλοι

επιλογής)10,$ίθ€ΐί
11
options (options επί μετοχών)11 ή άλλα δικαιώματα που κατά τη
μετατροπή ή άσκηση, μπορούν συνολικά να αραιώσουν-εξασθενήσουν τα κέρδη ανά κοινή
μετοχή (από την άλλη σύνθετη είναι η κεφαλαιακή δομή που περιλαμβάνει αξίες που
μπορούν να επιφέρουν

εξασθένηση των κερδών ανά κοινή μετοχή). Ο προσδιορισμός των

κερδών ανά μετοχή, σε μια απλή κεφαλαιακή δομή περιλαμβάνει δύο ακόμα παραμέτρους
(πέρα

από τα καθαρά κέρδη) : τα μερίσματα των προνομιούχων μετοχών και τον

σταθμισμένο μέσο αριθμό μετοχών σε κυκλοφορία (outstanding).
Στο παρακάτω σχήμα,

παρουσιάζεται γραφικά ο τρόπος υπολογισμού των κερδών ανά

μετοχή σε μια απλή κεφαλαιακή δομή :

10 Δικαιώματα να αγοραστούν μετοχές σε συγκεκριμένη τιμή.
11 Π.χ. προτιμησιακά δικαιώματα στο προσωπικό, στα στελέχη ή στα μέλη του Δ.Σ. να αγοράσουν μετοχές.
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I
ΚΑΜ =

Εισόδημα που αντιστοιχεί στις κοινές μετοχές
-----------------------------------------------------------Μέσος σταθμικός αριθμός κοινών μετοχών

ΠΗΓΗ : KIESO 4 WEYGANT, INTERMEDIATE
ACCOUNTING, 8th EDITION, 1995 JOHN WILLEY 4 SONS
INC. PAGE 847.

Ειδικότερα :

•

Μερίσματα προνουιούγων υετογών :
Οπως έχουμε αναφέρει παραπάνω, τα κέρδη ανά μετοχή σχετίζονται τελικά με τα κέρδη

ανά κοινή μετοχή. Οταν μια επιχείρηση έχει σε κυκλοφορία κοινές και προνομιούχες μετοχές
τα μερίσματα των προνομιούχων μετοχών της τρέχουσας χρήσης θα πρέπει να αφαιρούνται
από τα καθαρά κέρδη, προκειμένου να προσδιοριστεί το εισόδημα που είναι διαθέσιμο στους
κοινούς μετόχους:

Κέρδη ανά μετοχή =
(σχέση 2)

Καθαρά Κέρδη-Μερίσματα προνομιούχων μετοχών
Μέσος Σταθμισμένος Αριθμός Μετοχών
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Όταν παρουσιάζονται πληροφορίες για τα κέρδη ανά μετοχή, τα μερίσματα των
προνομιούχων μετοχών θα πρέπει να αφαιρούνται και από τα προσδιοριζόμενα στα
ενδιάμεσα στάδια αποτελέσματα

(αποτελέσματα από τις κανονικές λειτουργίες της

επιχείρησης και αποτελέσματα προ των έκτακτων-ανόργανων εσόδων-εξόδων) και τέλος και
από το καθαρό αποτέλεσμα, ώστε να προσδιοριστεί το εισόδημα που είναι διαθέσιμο στους
κοινούς μετόχους σε κάθε ενδιάμεσο στάδιο. Στην περίπτωση που έχει αποφασισθεί, η
διανομή προνομιούχων μερισμάτων (αλλά δεν έχουν καταβληθεί) και το τελικό αποτέλεσμα
της χρήσης είναι ζημία, τα εν λόγω μερίσματα προστίθενται στις ζημίες προκειμένου να
υπολογιστούν οι ζημίες ανά μετοχή. Αν τα προνομιούχα μερίσματα είναι σωρευτικά, και δεν
έχει αποφασισθεί η διανομή προνομιούχου μερίσματος στην τρέχουσα χρήση, τότε μόνο το
ποσό που είναι ίσο με αυτό το μέρισμα, θα πρέπει να αφαιρεθεί από το καθαρό εισόδημα
(κέρδος) ή να προστεθεί στην καθαρή ζημία. Τα μερίσματα των προηγούμενων χρήσεων θα
έπρεπε να περιληφθούν στους υπολογισμούς εκείνων των χρήσεων.

•

Στάθϋίση αοιθυού υετογών (υέσοο σταθυισυένοε aoi0u0c υετογών)
Ένα πρόβλημα που προκύπτει πολύ συχνά κατά τον προσδιορισμό των κερδών ανά

μετοχή,

είναι ο υπολογισμός του αριθμού των μετοχών που θα χρησιμοποιηθεί σαν

διαιρέτης (παρονομαστής)
μετοχικού

κεφαλαίου

των συνολικών κερδών,

μετρητοίς.

Στην περίπτωση

στην περίπτωση αύξησης του

αυτή,

χρησιμοποιείται

ο

μέσος

σταθμισμένος αριθμός των μετοχών και η στάθμιση γίνεται με βάση το χρόνο παραμονής
των μετοχών στη χρήση.
Με άλλα λόγια,

οι μετοχές που εκδίδονται κατά τη διάρκεια μιας χρήσεως επηρεάζουν

τον αριθμό των μετοχών που είναι σε κυκλοφορία, και θα πρέπει να σταθμιστούν με το
κλάσμα της περιόδου που οι εν λόγω μετοχές ήταν σε κυκλοφορία. Η λογική αυτής της
μεθόδου, είναι η εξεύρεση του ισοδύναμου αριθμού των μετοχών, που βρίσκονταν σε
κυκλοφορία κατά την διάρκεια της χρήσεως.
Για παράδειγμα, αν μια επιχείρηση, την 1.1 μιας χρήσης είχε σε κυκλοφορία 3.000.000
κοινές μετοχές και στις 30.9 της ίδιας χρονιάς εκδόθηκαν άλλες 1.000.000 μετοχές στο
άρτιο, που θα καλυφθούν με μετρητά, τότε ο αριθμός των μετοχών που θα χρησιμοποιηθεί
για τον υπολογισμό των ΚΑΜ είναι ο εξής :

Για 9/12 του χρόνου X 3 εκ. μετοχές
Για 3/12 του χρόνου X 4 εκ. μετοχές
Αριθμός μετοχών που θα χρησιμοποιηθούν για τον
υπολογισμό των ΚΑΜ

2.250.000
1.000.000
3.250.000
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Η χρήση του μέσου σταθμισμένου αριθμού μετοχών, είναι απαραίτητη, αφού η αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου θα επηρεάσει τα κέρδη μόνο στο τμήμα της χρήσης κατά το οποίο
το προϊόν της αύξησης είναι διαθέσιμο για εκμετάλλευση στη διοίκηση της επιχείρησης.
Σε μερικές χώρες όπως Αυστραλία, Γαλλία, Ιαπωνία και Μεξικό χρησιμοποιείται για τον
υπολογισμό των κερδών ανά μετοχή, ο αριθμός των μετοχών όπως αυτός διαμορφώνεται
στο τέλος της χρήσης.
Όταν παρουσιάζονται διανομές μετοχών (stock dividends12) αντί μερισμάτων ή
κατατμήσεις -σπάσιμο (stock split13) μετοχών, ο υπολογισμός του μέσου σταθμισμένου
αριθμού μετοχών απαιτεί επαναπροσδιορισμό των μετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία,
πριν την εν λόγω διαδικασία. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι μια επιχείρηση έχει σε
κυκλοφορία 100.000 μετοχές στις 1.1 και εξέδωσε σε ποσοστό 25% μετοχές που θα
υποκαταστήσουν διανομή μερισμάτων στις 30.6.

Για τους σκοπούς προσδιορισμού του

μέσου σταθμισμένου αριθμού μετοχών, για την τρέχουσα χρήση οι πρόσθετες 25.000
μετοχές που βρίσκονται σε κυκλοφορία, ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας
υποτίθεται ότι βρίσκονταν σε κυκλοφορία από την αρχή της χρήσης. Επομένως ο μέσος
σταθμισμένος αριθμός μετοχών ανέρχεται σε 125.000.
Όταν έχουμε διανομή μετοχών αντί μερισμάτων ή κατατμήσεις μετοχών, απαιτείται
επαναπροσδιορισμός σε αντίθεση με την έκδοση ή επαναγορό μετοχών έναντι μετρητών,
όπου δεν απαιτείται.
Ο λόγος είναι ότι τα πρώτα δεν αυξάνουν ούτε μειώνουν τα απασχολούμενα κεφάλαια
της επιχείρησης αλλά απλά λαμβάνει χώρα έκδοση νέων μετοχών, οπότε ο μέσος σταθμικός
αριθμός μετοχών θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί.
Από την άλλη πλευρά, στην δεύτερη περίπτωση έχουμε αύξηση των απασχολούμενων
κεφαλαίων. Σαν αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, η επιχείρηση είτε κερδίζει λιγότερα ή
περισσότερα από τα απασχολούμενα κεφάλαια.
Με άλλα λόγια, στην πρώτη περίπτωση δεν μεταβάλλονται τα συνολικά επενδεδυμένα
κεφάλαια των μετόχων,

αλλά απλά αυξάνεται ο αριθμός των μετοχών (εκτός αν υπάρχει

σύντμηση μετοχών-reverse split14) που αντιπροσωπεύει την εν λόγω επένδυση.
Ειδικότερα, όταν λαμβάνει χώρα διανομή μετοχών αντί μερισμάτων, η επίδραση αφορά
στην αύξηση του αριθμού των μετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία, χωρίς να έχει λάβει

12 Καλείται η διανομή μετοχών στους μετόχους μιας εταιρείας αντί χρηματικού μερίσματος.
13 Όταν η τιμή της μετοχής υπερβεί το άρκττο κατά την κρίση της διοίκησης επίπεδο, πέραν του οποίου η
διαπραγμάτευσή της γίνεται δύσκολη, προχωρεί οτη διαίρεση των παλαιών μετοχών σε μεγαλύτερο αριθμό
μικρότερης όμως αξίας ώστε να μειωθεί η τιμή μονάδας της μετοχής. Η συνήθης μορφή διαίρεσης καταλήγει σε
μία, δύο ή τρεις μετοχές για κάθε μια παλιό. Ο μεν μέτοχος διατηρεί την αναλογική του ιδιοκτησία παρά το
γεγονός άτι η τιμή της νέας μετοχής είναι χαμηλότερη, η Δε μετοχή γίνεται ελκυστική στο κοινό σε χαμηλότερη
τιμή.
14 Στην περίπτωση αυτή δίνεται μια μετοχή για κάποιο αριθμό μετοχών που ο επενδυτής κατέχει, με αποτέλεσμα
οι μετοχές που κυκλοφορούν στην αγορά να γίνονται λιγότερες και έτσι να ανεβαίνει η τιμή τους.
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χώρα εισροή νέων κεφαλαίων και κατά συνέπεια δεν πρόκειται να δημιουργηθούν επί
πρόσθετα κέρδη αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας. Υποθέτοντας ότι, οι εν λόγω μετοχές
δικαιούνται μέρισμα, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως υπάρχουσες από την αρχή της
χρήσης και θα πρέπει να περιληφθούν και στον υπολογισμό των κερδών ανά μετοχή της
προηγούμενης χρήσης ώστε να έχουμε συγκρίσιμα αποτελέσματα. Τα κέρδη ανά μετοχή για
την προηγούμενη περίοδο θα πρέπει επομένως να προσαρμοστούν με βάση την παρακάτω
αναλογία :

Αριθμός μετοχών πριν από τη διανομή μετοχών
Αριθμός μετοχών μετά τη διανομή μετοχών
Για να απεικονιστεί η επίδραση της διανομής μετοχών αντί μερισμάτων παρουσιάζουμε
το ακόλουθο παράδειγμα :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1.1
1.3

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Αρχικός αριθμός μετοχών
Έκδοση 20.000 μετοχών έναντι
μετρητών

1.6

60.000 πρόσθετες μετοχές (50%
διανομή μετοχών αντί μερισμάτων)

1.11

Έκδοση 30.000 μετοχών έναντι
μετρητών
Τελικός αριθμός μετοχών

31.12

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ (Α)

ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
100.000
20.000
120.000
60.000
180.000
30.000
210.000

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣ
ΜΟΣ (Β)

ΚΛΑΣΜΑ ΧΡΟΝΟΥ
(C)

1,5
1,5

2/12
3/12
5/12
2/12

1.1-1.3
100.000
1.3-1.6
120.000
1.6-1.11
180.000
1.11-31.12
210.000
Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών

Όπως φαίνεται από το παραπάνω

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ
ΜΕΤΟΧΕΣ
(AXBXC)
25.000
45.000
75.000
35.000
180.000

παράδειγμα, οι μετοχές που υφίστανται προ της

διανομής μετοχών αντί μερισμάτων πρέπει να αναπροσαρμοστούν.
Σε περίπτωση που η διανομή μετοχών αντί μερισμάτων ή κατάτμηση μετοχών λαμβάνει
χώρα μετά το κλείσιμο της λογιστικής χρήσης, αλλά πριν την δημοσίευση των λογιστικών
καταστάσεων, ο μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών της εν λόγω χρήσης θα πρέπει και
πάλι να επαναπροσδιοριστεί. Έτσι για παράδειγμα έστω ότι μια επιχείρηση στις 31.12.95
παρουσιάζει σταθμισμένο μέσο αριθμό μετοχών 100.000 και στις 15.1.96 γίνεται κατάτμηση
μετοχών 3:1. Στη προκειμένη περίπτωση, ο μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών που θα
χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των κερδών ανά μετοχή του 1995 θα είναι 300.000
μετοχές.
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•

Παοάδεινυα υπολονισυού κερδών ανά υετογή στην περίπτωση Tnc anAnc
κεφαλαιακής 6ounc:

Στον πίνακα που ακολουθεί, φαίνεται ο υπολογισμός των βασικών κερδών ανά μετοχή για
μια απλή κεφαλαιακή δομή, που περιλαμβάνει και μη μετατρέψιμες προνομιούχες μετοχές,
βασιζόμενος στα παρακάτω δεδομένα της επιχείρησης FRAMIS.
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ $1 Η ΚΑΘΕΜΙΑ,
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΓΠΣ 1.1.91
ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ
1.5.91
ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ $20 Η
ΚΑΘΕΜΙΑ, ΜΕΡΙΣΜΑ 6%, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΣΠΣ 1.1.91

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
90.000
6.000
2.500

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΠΣ 31.12.91
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΟ ΘΕΤΙΚΟ ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟ
ΦΟΡΩΝ)
ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ

$114.000
$20.000
$134.000

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

1. Για τον αριθμητή : μέρισμα προνομιούχων μετοχών:
$50.000 (2.500 προνομιούχες μετοχές*$20)*0,06=$3.000

2. Για τον παρονομαστή (αριθμός μετοχών) : υπολογισμός του μέσου σταθμισμένου αριθμού κοινών μετοχών που
βρίςκονται σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του 1991:______

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

1.1-30.4
1.5 ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ
1.5-31.12
31.12
ΣΥΝΟΛΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
90.000
6.000

ΜΗΝΕΣ ΠΟΥ
ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

96.000
96.000

*8
12

=

ΜΕΣΟΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
360.000

=

768.000
1.128.000

ΜΕΣΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 1991 :
1.128.000+12=94.000
ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΚΟΙΝΗ ΜΕΤΟΧΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΟ ΘΕΤΙΚΟ ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ

($ 114.000-$3.000) +94.000=$1,181
$20.000+94.000=$0,213
($114.000+$20.000-$3.000) +94.000=$1,394

4.1.2.3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ
ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ
Ένα πρόβλημα με τα απλά ή βασικά κέρδη ανά μετοχή (simple or basic earnings per
share), είναι ότι δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσουν ποια θα είναι η δυνητική επίδραση στις
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κυκλοφορούσες μετοχές, όταν μια επιχείρηση περιλαμβάνει εξασθενίσημα χρεόγραφα στην
κεφαλαιακή της δομή. Τα εξασθενίσημα χρεόγραφα, παρουσιάζουν σημαντικό πρόβλημα,
γιατί η άσκηση ή μετατροπή τους συχνά ασκεί αρνητική επίδραση στα κέρδη ανά μετοχή.
Μια σύνθετη κεφαλαιακή δομή, όπως προαναφέραμε, υφίσταται όταν μια επιχείρηση
διαθέτει μετατρέψιμες αξίες (ομολογίες, προνομιούχες μετοχές σταθερού εισοδήματος),
options, warrants ή αλλά δικαιώματα, τα οποία κατά την μετατροπή ή άσκηση πιθανόν να
εξασθενήσουν τα κέρδη ανά μετοχή.
Στη σύνθετη κεφαλαιακή δομή, είναι αναγκαία η διπλή παρουσίαση των κερδών ανά
μετοχή στην κατάσταση εισοδήματος. Συγκεκριμένα, η εν λόγω παρουσίαση αφορά τα
πρωτογενή

κέρδη ανά

μετοχή

(primary earnings per share)

και τα πλήρως

εξασθενημένα κέρδη ανά μετοχή (fully diluted earnings per share). Τα πρωτογενή
κέρδη ανά μετοχή, βασίζονται στον αριθμό των κοινών μετοχών που βρίσκονται σε
κυκλοφορία, συν τα χρεόγραφα που αναφέρονται ως ισοδύναμα κοινών μετοχών - αξίες που
είναι ισοδύναμες με κοινές μετοχές. Τα πλήρως εξασθενημένα κέρδη ανά μετοχή,
αναφέρονται στην εξασθένιση των κερδών ανά μετοχή, που θα παρουσιαζόταν αν όλες οι
ενδεχομενικές (μελλοντικές) εκδόσεις κοινών μετοχών, που θα οδηγούσαν σε μείωση των
κερδών ανά μετοχή ασκούνταν . Λόγω των υπολογισμών, τα πλήρως εξασθενημένα κέρδη
ανά μετοχή είναι πάντα μικρότερα ή ίσα με τα πρωτογενή κέρδη ανά μετοχή.
Μια επιχείρηση πιθανόν να διαθέτει εξασθενήσιμες αξίες, αλλά να μην είναι απαραίτητο να
παρουσιάσει πρωτογενή και πλήρως εξασθενημένα κέρδη, στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις :
•

Στις ΗΠΑ όταν οι εξασθενήσιμες αξίες προκαλούν πτώση το πολύ 3%, στα κέρδη ανά
μετοχή ή λιγότερο, η εξασθένιση παραβλέπεται (είναι το λεγόμενο 3% test).
Συγκεκριμένα, όταν τόσο τα πρωτογενή κέρδη ανά μετοχή, όσο και τα εξασθενημένα,
είναι τουλάχιστον 3% χαμηλότερα από τα βασικά, τότε δεν είναι απαραίτητη η διπλή
παρουσίαση

των κερδών ανά μετοχή και μόνο εκείνα που βασίζονται στον μέσο

σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών σε κυκλοφορία, αποκαλύπτονται.
•

Όταν οι μετατρέψιμες αξίες είναι αντιεξασθενίσιμες. Η περίπτωση αυτή, αναφέρεται
στη μείωση των ζημιών ανά μετοχή ή αύξηση των κερδών ανά μετοχή,

που

προκύπτει με το να περιληφθούν μετατρέψιμα χρεόγραφα ή χρηματοοικονομικά
δικαιώματα στα εξασθενημένα ΚΑΜ.
Σε αντίθεση με τη σχέση που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των κερδών ανά
μετοχή σε μια απλή κεφαλαιακή δομή, παρακάτω απεικονίζεται ο υπολογισμός αυτών στην
σύνθετη κεφαλαιακή δομή :
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Καθαρό Εισόδημα-Προνομ.
Μερίσματα

KAM
Μέσος σταθμισμένος αριθμός
μετοχών σε κυκλοφορία

Επίδραση των
ισοδύναμων
κοινών μετοχών

-

Άλλες εξασθενίσιμες
αξίες που δεν είναι
ισοδύναμες κοινών
μετοχών

Βασικά KAM

►
Πρωτογενή KAM

►
Πλήρως εξασθενημένα KAM
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Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται γραφικά ο τρόπος υπολογισμού των κερδών ανά
μετοχή σε μια σύνθετη κεφαλαιακή δομή :

ΣΥΝΘΕΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΟΜΗ
(Διττλή παρουσίαση των ΚΑΜ)

▼

▼

▼
Ενδεχομενικές συμφωνίες έκδοσης
(περιλαμβάνονται ως ισοδύναμα κοινών
μετοχών αν βασίζονται στην πάροδο του
χρόνου ή στο τρέχον επίπεδο κερδών ή
τιμών αγοράς)

Ενδεχομενικές συμφωνίες έκδοσης
(πάντα λαμβάνονται υπόψη αν είναι
εξασθενίσιμα)

▼_________________________
ΕΞΙΣΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
To εισόδημα που συνδέεται με τις κοινές
μετοχές προσαρμοσμένο για τις
χρηματοοικονομικές δαπάνες και τα
προνομιούχα μερίσματα των ισοδύναμων
κοινών μετοχών + μέσου σταθμισμένου
αριθμού κοινών & ισοδύναμων κοινών
μετοχών

ΕΞΙΣΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Το εισόδημα που συνδέεται με τις κοινές
μετοχές προσαρμοσμένο για τις
χρηματοοικονομικές δαπάνες και τα
προνομιούχα μερίσματα των εξασθενίσιμων
χρεογράφων + μέσου σταθμισμένου αριθμού
κοινών μετοχών με τη υπόθεση της μέγιστης
εξασθένισης από όλα τα εξασθενίσιμα
χρεόγραφα
___________________________

y

Δοκιμή 3%
Αν η εξασθένιση από τα βασικά ΚΑΜ είναι χαμηλότερη από το 3% για τα πλήρως εξασθενημένα ΚΑΜ, μόνο τα βασικά ΚΑΜ
αποκαλύπτονται.
Σε αντίθετη περίπτωση αποκαλύπτονται τόσο τα πρωτογενή όσο και τα πλήρως εξασθενημένα ΚΑΜ όπως έχουν υπολογιστεί
παραπάνω.

ΠΗΓΗ : KIESO & WEYGANT,
INTERMEDIATE ACCOUNTING,
8th EDITION, 1995 JOHN
WILLEY & SONS INC. PAGE 848
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Ειδικότερα :

•

Πρωτογενή κέρδη ανά υετογή - υετατοέαιιυεο qEiec

-έλενγοε/εΕέτασπ me αποτελεσυατικήε απόδοσης Ε
Όπως προαναφέραμε,

τ

η βάση για τα πρωτογενή κέρδη ανά μετοχή είναι οι κοινές

μετοχές, που βρίσκονται σε κυκλοφορία συν τα ισοδύναμα κοινών μετοχών. Στις ΗΠΑ και
στη Μεγάλη Βρετανία προκειμένου να καθορισθεί αν ένα χρεόγραφο αποτελεί ισοδύναμο
κοινής μετοχής, χρησιμοποιείται ο έλεγχος της αποτελεσματικής απόδοσης (effective yield
test). Σύμφωνα με αυτή, ένα μετατρέψιμο χρεόγραφο είναι ισοδύναμο κοινής μετοχής, αν
κατά τη στιγμή της έκδοσης, έχει μια αποτελεσματική απόδοση χαμηλότερη των 2/3 της
τρέχουσας μέσης απόδοσης των ομολόγων τύπου Aa (πρόκειται για ομόλογα για τα οποία η
πιθανότητα ικανοποίησης του επενδυτή για επιστροφή του κεφαλαίου και εξασφάλιση τω
αποδόσεων είναι αρκετά υψηλή).
Ο κανόνας της αποτελεσματικής απόδοσης, κατά κάποιο τρόπο θεωρείται αυθαίρετος,
αλλά παρέχει ένα κριτήριο που χαρακτηρίζεται για την απλότητά του και

εφαρμόζεται

εύκολα.
Το αδύναμο σημείο του εν λόγω κανόνα, έγκειται στο γεγονός ότι εφαρμόζεται μόνο τη
στιγμή της έκδοσης, με αποτέλεσμα αν ένα χρεόγραφο καθορισθεί ότι είναι ισοδύναμο
κοινής μετοχής την ημέρα της έκδοσης, θα είναι πάντα τέτοιο και το αντίθετο θα συμβεί αν
δεν καθορισθεί ότι είναι ισοδύναμο. Στην πράξη βέβαια πιθανόν να επέλθουν διαχρονικά
μεταβολές.

- η υέθοδοο IF-CONVERTED QF-CONVERTED METHOD)
Αυτή η μέθοδος, υποθέτει ότι τα μετατρέψιμα σε μετοχές χρεόγραφα, μετατρέπονται
κατά τη διάρκεια της χρήσης που βρίσκονται σε κυκλοφορία σε κοινές μετοχές και μετρά το
αποτέλεσμα της αραίωσης-εξασθένισης.
Επηρεάζει τόσο τον αριθμητή όσο και τον παρονομαστή των κερδών ανά μετοχή.
Ειδικότερα, αν ομολογίες ενός ομολογιακού δανείου μετατραπούν σε κοινές

μετοχές, η

επιχείρηση θα απαλλαγεί από τις χρηματοοικονομικές δαπάνες και επομένως το καθαρό
εισόδημα θα αυξηθεί. Από την άλλη, αν προνομιούχες μετοχές μετατραπούν, δεν θα
διανεμηθούν προνομιούχα μερίσματα, και επομένως τα τελευταία δεν θα αφαιρεθούν από το
καθαρό εισόδημα του αριθμητή.
Τέλος, η μετατροπή των ομολογιών και των προνομιούχων μετοχών σε κοινές μετοχές
θα αυξήσει τον παρονομαστή ο οποίος αντιπροσωπεύει τον αριθμό των μετοχών.

•

Πλήρως εΕασθενπυένα κέρδη ανά υετογή
Τα πλήρως εξασθενημένα κέρδη ανά μετοχή, προέρχονται από την

προσαρμογή των

βασικών κερδών, ώστε να αντανακλούν όχι μόνο τα χρεόγραφα που αποτελούν ισοδύναμα
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κοινών μετοχών, αλλά και όλες τις εξασθενίσιμες αξίες. Σε σχέση με τον χρόνο άσκησης των
δικαιωμάτων εξασθένισης, διαφέρουν από τα πρωτογενή, αφού ο χρόνος αυτός ανέρχεται
σε 10 χρόνια για τα πλήρως εξασθενίσιμα και 5 χρόνια για τα πρωτογενή.

•

Πρωτογενή και πλήρως εΕασθενηυένα κέρδη ανά υετογή - options, warrants
και τα ισοδύναυά

touc.

Τα options και warrants όπως και τα ισοδύναμά τους, θεωρούνται ισοδύναμα κοινών
μετοχών και περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των πρωτογενών κερδών ανά μετοχή, με την
χρήση της μεθόδου των μετοχών θησαυροφυλακίου (treasury stock15).
Η εν λόγω μέθοδος, υποθέτει ότι τα options και warrants ασκούνται στην αρχή μιας
διαχειριστικής χρήσης (ή στην ημερομηνία έκδοσης αν αυτή είναι αργότερη) και το προϊόν
της άσκησης χρησιμοποιείται για απόκτηση κοινών μετοχών. Στην περίπτωση που η τιμή
άσκησης, είναι χαμηλότερη από την επικρατούσα στην αγορά τιμή, τότε το προϊόν δεν
επαρκεί για την επαναγορά όλων των μετοχών. Το υπόλοιπο των μετοχών που απομένει,
προστίθεται στον μέσο σταθμισμένο αριθμό μετοχών που βρίσκεται σε κυκλοφορία,
προκειμένου να προσδιοριστούν τα πρωτογενή και πλήρως εξασθενημένα κέρδη ανά μετοχή.
Η μέθοδος των μετοχών θησαυροφυλακίου επηρεάζει τον παρονομαστή των κερδών ανά
μετοχή.
Περαιτέρω, κατά την άσκηση των χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων (options και
warrants), όταν ο αριθμός των μετοχών που μπορεί να επαναγοραστεί ξεπερνά το 20% των
κυκλοφορούντων κοινών μετοχών, τότε απαιτείται τροποποίηση της μεθόδου των μετοχών
θησαυροφυλακίου.
Συγκεκριμένα, από τη στιγμή που μέρος του προϊόντος των χρηματοοικονομικών
δικαιωμάτων, χρησιμοποιήθηκε για την αγορά κοινών μετοχών μέχρι το 20% του συνολικού
αριθμού αυτών που κυκλοφορούν, τότε το υπόλοιπο προϊόν

θα χρησιμοποιηθεί για τη

μείωση του βραχυπρόθεσμου ή μακροπρόθεσμου δανεισμού και αν και μετά από αυτή την
ενέργεια υπάρχει ακόμα προϊόν για διάθεση, αυτό θα χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις σε
κρατικά ομόλογα.
Ο κανόνας του 20% υπάρχει προκειμένου να αποφευχθεί κάθε μη λογική επίδραση στις
τιμές των μετοχών, όπως αυτές διαμορφώνονται στο χρηματιστήριο.

•

Παοαδείνυατα16:

-ποοσδιοοισυόε των κερδών ανά υετογή σε uia σύνθετη κεφαλαιακή δουύ
15 ονομάζεται έτσι το απόθεμα των μετοχών που έχει εκδώσει μια εταιρεία, έχει πωλήσει και έχει αγοράσει πίσω
από την ελεύθερη αγορά.
16 Βλέπε για περισσότερα παραδείγματα :
.
Carpenter Brian: SFAS Ν0.128 "CONFIRMING WITH INTERNATIONAL STANDARDS, NATIONAL PUBLIC
ACCOUNTANT, JUNE 1997, VOL. 42, ISSUE 4, PG.27.
.
BRACKNEY KENNARD : «POTENTIAL EFFECTS OF THE CHANGING EPS CALCULATION RULES», JOURNAL OF
FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS, SPRING 1998, VOL.3, ISSUE 3, PG.51.
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Στο σημείο αυτό, θα παραθέσουμε ένα παράδειγμα για τον υπολογισμό των διαφόρων
κατηγοριών κερδών ανο μετοχή, όταν η κεφαλαιακή δομή της επιχείρησης χαρακτηρίζεται
ως σύνθετη.
Στο εν λόγω παράδειγμα, οι μετατρέψιμες προνομιούχες μετοχές, αποτελούν ισοδύναμα
κοινών μετοχών οφου
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($3.500/$70.000), είναι χαμηλότερη από τα 2/3 της απόδοσης των επιχειρηματικών
ομολόγων κατηγορίας Aa (10%).
Οσον αφόρα τις μετατρέψιμες ομολογίες (απόδοσης 8%) δεν θεωρούνται ισοδύναμες
κοινών μετοχών.
Περαιτέρω, όπως θα δούμε στο υπολογιστικό μέρος τα πλήρως εξασθενημένα κέρδη ανά
μετοχή είναι $3,99, ενω τα εξοσθενημενα κέρδη ο να μετοχή προσδιορίστηκαν σε $4,08.
Η διαφορά αυτή, ερμηνεύεται με τη χρήση της μέσης τιμής της κοινής μετοχής, για μια
περίοδο κατά τον υπολογισμό των επιπλέον μετοχών που είναι σε κυκλοφορία με βάση τη
μέθοδο των μέτοχων θησαυροφυλακίου.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η επιχείρηση Durham είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Κατά τη διάρκεια του 1995,
πραγματοποίησε καθαρά κέρδη ύψους $2.75 εκ. .0 συντελεστής φόρου το 1995 ανερχόταν
σε 30%. Οι συναλλαγές και τα ποσά που συσχετίζονται με την κεφαλαιακή δομή της
Durham έχουν ως έξης ;
•

600,000 κοινές μετοχές που βρίσκονταν σε κυκλοφορία στις 1.1.95 υπήρχαν σε όλη τη
διάρκεια της χρήσης.
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•

Η Durham διαθέτει δύο ειδών προνομιούχες μετοχές που βρίσκονται σε κυκλοφορία : τις
μετατρέψιμες και τις μη μετατρέψιμες.

•

Οί μη μετατρέψιμες προνομιούχες μετοχες εκδοΟηκον στις 1.6.93 με ονομαστική αξία
$10 η καθεμιά. Η Durham, πληρώνει ένα ετήσιο μέρισμα $1 για κάθε τέτοια μετοχή και
πλήρωσε συνολικά $45.000 σε μερίσματα, για τις μη μετατρέψιμες μετοχές (45.000
μετοχές).

•

3.500 μετοχές από τις μετατρέψιμες εκδόθηκαν στην ονομαστική

τιμή των $20 ανά

μετοχή τις 1.2.94. Η απόδοση της αγοράς για ένα επιχειρηματικό ομόλογο κατηγορίας Aa
ανερχόταν στο 10% τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Η εταιρεία πληρώνει ενα ετήσιο
μέρισμα 5% για τις μετοχές αυτές. Τέλος, αυτές είναι μετατρέψιμες σε 7.000 κοινές
μετοχές (1 προνομιούχα μετατρέψιμη=>2 κοινές).
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•

Στις 1.4.95, η Durham εξέδωσε μετατρέψιμες ομολογίες συνολικής αξίας $600.000 στο
άρτιο με απόδοση 8% για κάθε μερίδιο. Οι ομολογίες που είναι μετατρέψιμες σε 10.000
κοινές μετοχές, έχουν ημερομηνία λήξης μετά από 10 χρόνια. Η απόδοση των ομολόγων
Aa την ημερομηνία έκδοσης των εν λόγω ομολόγων ανέρχεται σε 9%.

•

Η Durham είχε 175.000 δικαιώματα μετοχών (stock option) σε κυκλοφορία το 1995.
Ένα τέτοιο δικαίωμα είναι απαραίτητο προκειμένου να αγοραστεί μια κοινή μετοχή. Η
τιμή εξάσκησης του δικαιώματος ανέρχεται σε $13. Η μέση χρηματιστηριακή τιμή ανά
κοινή μετοχή κατά τη διάρκεια του 1995 ανερχόταν σε $17, ενώ στις 31.12.95 η
χρηματιστηριακή τιμή ανερχόταν σε $19. Με βάση την τροποποιημένη μέθοδο των
μετοχών θησαυροφυλακίου, το υπόλοιπο του προϊόντος των μετρητών που απομένει
μετά την αγορά κοινών μετοχών, γίνεται η υπόθεση ότι θα χρησιμοποιηθεί για αγορά
κρατικών ομολόγων απόδοσης 7%.

ΑΞΙΕΣ ΣΕ $

ΑΡΙΘΜΗΤΗΣ
ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΣΥΝ :
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟ ΧΡΕΟΣ (ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΕΣ
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ $600.000)
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΛΟΓΩ
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ
ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
ΜΕΙΟΝ :
ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΠΑΡΑΝΟΜΑΣΤΗΣ
ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ 1/1/95

ΣΥΝ :
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 6/1/95
ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟ ΧΡΕΟΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ
ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΕΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΚΑΜ

ΠΛΗΡΩΣ
ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΕΝΑ
ΚΑΜ

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΜ

ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΕΝΑ
ΚΑΜ

2.750.000

2.750.000

2.750.000

2.750.000

25.200(1)

25.200(1)

7.517(2)
-3.500
-45.000
2.712.517

-45.000
2.730.200

-45.000
2.701.500

-45.000
2.730.200

600.000

600.000

600.000

600.000

14.000(3)

14.000(3)

7.000

14.000 (3)
7.500
7.000

14.000 (3)
7.500
7.000

50.200 (4)
671.200
4,04

55.263 (5)
683.763
3,99

614 000
4,40

41.176(6)
669.676
4,08

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

(1) . Αξία μετατρέψιμων ομολογιών * επιτόκιο*χρονική περίοδος*(1-φ)=
$600.000*0,08*9/12*(1-0,3)=25.200
(2) . (1-φ)*επιτόκιο αγοράς*(προϊόν δικαιωμάτων μετοχών στην τιμή άσκησης[Α]-προϊόν
δικαιωμάτων μετοχών με εφαρμογή της μεθόδου των μετοχών θησαυροφυλακίου[Β])
1-φ=1-0,3=0,7
επιτόκιο αγοράς : 0,07
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[A] :$175.000*13=$2.275.000
[B] : αναλυτικός υπολογισμός στη σημείωση (4) : $124.800*17=$2.121.600
(3). αριθμός μετοχών*χρονική περίοδο=
24.000*7/12=14.000
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μπορούν στη μέση τιμή της μετοχής του 1995 ($17) να αγοραστούν =>
2.275.000/17=133.824 κοινές μετοχές.
Με βάση τη μέθοδο των μέτοχων θησαυροφυλακίου ο αριθμός αυτός θα πρεπει να
περιοριστεί στο 20%*624.000=124.800 μετοχές.
Επομένως, stock options=>common stocks : 175.000-124.800=50.200
(5) . 175.000-($2.275.000/$19)=175.000-113.736=55.264
(6) . 175.000-($2.275.000/$17)= 175.000-133.824=41.176

- παοάδεινυα ποοσαουονήσ evoc υετατοέψιυου ουολονιακού δανείου me Εθνικής
ToOnE^GC
Το εν λόγω δάνειο εκδόθηκε στις 6/9/91 και ήταν ύψους Δρχ. 119.124.720.000 δραχμών,
επιτοκίου 4%, ονομαστικής αξίας και τιμής έκδοσης κάθε ομολογίας 15.000 δραχμών και
διάρκειας 7 ετών. Τα ετη 1994-1996, η μια ομολογία ανταλλασσόταν με μια κοινή μετοχή,
ενώ το 1998 (ημερομηνία λήξης του δανείου) ανταλλάσσεται με δύο κοινές μετοχές.
Σύμφωνα με τον Ισολογισμό της Εθνικής του 1995, τα προ φόρων κέρδη ανέρχονταν σε
52.625.913.000 δραχμές και ο φορος εισοδήματος σε 6.789.458.000. Πριν απο τη ληξη της
χρήσης 1995, είχαν μετατραπεί σε μετοχές μόνο 45 ομολογίες και μετά από αυτό, ο
συνολικός αριθμός των

μετοχών

βάσει

ισολογισμού

1995

ανήλθε σε

15.883.342.

Σημειώνουμε οτι, δεν μπορούσε να υπάρξει μετατροπή ομολογιών σε μετοχες γιατί η τιμή
βρισκόταν σε αυτή την περίοδο κάτω από τις 15.000 δραχμές. Οι ομολογίες που θα
μπορούσαν να μετατραπούν σε μετοχές ήταν 7.941.648-45=7.941.603.
Κάτοχος των ομολογιών ήταν το δημόσιό και το χαμηλό 4% επιτόκιό δεν επετρεψε να
δημιουργηθεί αγορά σε αυτές.
Ο υπολογισμός των κερδών ανά μετοχή λόγω μετατρέψιμων ομολογιών φαίνεται στον
πίνακα που ακολουθεί ι
Ποσά σε δρχ.
Κέρδη προ φόρων
Μείον : τόκοι
Μείον : Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη
Αριθμός μετοχών
Κέρδη ανά μετοχή

Χωρίς αραϊωση
52.625.913.000
47.649.000
52.578.264.000
6.789.458.000
45.788.805.000
15.883.342
2.883

*Τρέχον αριθμός μετοχών 15.883.342+μη μετστρ/σες ομολογίες 7.941.603X2

Με αραϊωση
52.625.913.000
0
52.625.913.000
6.795.600.000
45.830.313.000
31.766.548
1.443*

Από τον παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι τα κέρδη ανά μετοχή, χωρίς προσαρμογή του
αριθμού των μετοχών υπολογίζονται σε 2.883 δραχμές, ενώ αν λάβουμε υπόψη και τις
ομολογίες που θα μετατραπούν σε μετοχές και θα τους ανήκει ένα μέρος των κερδών,
ανέρχονται σε 1.443 δραχμές.

4.1.3. ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Ο κανόνας λογιστικής πρακτικής (SSAP 3) της Μεγάλης Βρετανίας για τα κέρδη ανά
μετοχή, εισήχθη πρωταρχικά το Φεβρουάριο 1972, προκειμένου να ικανοποιήσει την ανάγκη
για μια τυποποιημένη λογιστική πρακτική όσον αψορά την παρουσίαση των κερδών ανά
μετοχή, λόγω της αυξανόμενης χρήσης του πολλαπλασιαστή κερδών (Ρ/Ε), ως δείκτη
αξιολόγησης των μετοχών, που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο.
Ο εν λόγω κανόνας επανεξετάστηκε τον Αύγουστο του
ενσωματώσει

τη

μεταβολή

της

φορολογικής

πρακτικής

στο

1974,

προκειμένου να

σύστημα

τεκμαρτού

καταλογισμού των φόρων και συγκεκριμένα των απαιτήσεων του λογιστικού κανόνα SSAP 8
«Αντιμετώπιση των φόρων στο σύστημα του τεκμαρτού καταλογισμού στους λογαριασμούς
των επιχειρήσεων». Ο τροποποιημένος αυτός κανόνας, υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο
Λογιστικών Προτύπων τον Αύγουστο 1990.
Περαιτέρω, ο κανόνας SSAP 3 έχει εφαρμογή μόνο σε επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες
στο χρηματιστήριο, και προκειμένου να προσδιοριστούν τα κέρδη, λαμβάνει υπόψη τα
ενοποιημένα κέρδη, σε περιπτώσεις ομίλου επιχειρήσεων, μετά από φόρους και έκτακτα ανόργανα αποτελέσματα, συν τα κέρδη από συμμετοχή σε συγγενείς επιχειρήσεις

και

αφαιρουμένων των συμφερόντων μειοψηφίας και των προνομιούχων μερισμάτων, ενώ και
εδώ συναντάμε όπως και στις ΗΠΑ τις έννοιες μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών και
εξασθενημένα κέρδη ανά μετοχή, που απεικονίζουν μια αύξηση πάνω από τα βασικά κέρδη
ανά μετοχή.
Ένα άλλο βασικό σημείο που συνθέτη την πρακτική στη Μεγάλη Βρετανία για τα κέρδη
ανά μετοχή είναι ο κανόνας FRS 3 (FINANCIAL REPORTING STANDARD) του 1997, που
αναφέρεται στην απεικόνιση

της χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης

και

συγκεκριμένα αναφέρει ότι,

όλα τα στοιχεία που συνθέτουν την δραστηριότητα της

επιχείρησης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όταν προσδιορίζεται η αποτελεσματικότητά
της κατά τη διάρκεια μιας περιόδου.

Πιο συγκεκριμένα,

ο κανόνας αυτός που ήταν

αντίθετος με την υπερβολική εμπιστοσύνη σε ένα μόνο μέτρο αποτελεσματικότητας,
δίνοντας έμφαση για παράδειγμα, στο γεγονός ότι τα κέρδη ανά μετοχή που μέχρι εκείνη τη
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στιγμή αποκαλύπτονταν πριν από τα έκτακτα - ανόργανα αποτελέσματα, ήταν απλά μόνο η
αρχή για την ανάλυση της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης.
Ο FRS 3 ουσιαστικά καταργεί τα έκτακτα - ανόργανα αποτελέσματα και τροποποιεί τον
SSAP 3 ανάλογα. Προεξοφλείτο πλέον, ότι από τη στιγμή που τα κέρδη ανά μετοχή δεν θα
προστατεύονται από τα έκτακτα-ανόργανα αποτελέσματα, αυτά θα γίνουν λιγότερο
προβλέψιμα και περισσότερο μεταβλητά.
Παράλληλα, περιγράφει τον τρόπο προσδιορισμού και απεικόνισης των κερδών ανά
μετοχή στην κατάσταση εισοδήματος των επιχειρήσεων, των οποίων οι μετοχές είναι
εισηγμένες ή πρόκειται να εισαχθούν στο χρηματιστήριο ή των επιχειρήσεων που εθελοντικά
επιλέγουν να παρουσιάσουν τα κέρδη ανά μετοχή.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον FRS 3 τα βασικά κέρδη ανά μετοχή αποτελούν μέτρο της
απόδοσης μιας επιχείρησης στο παρελθόν και υπολογίζονται με τη διαίρεση του καθαρού
κέρδους ή της καθαρής ζημίας που αναλογεί στις κοινές μετοχές, με τον μέσο σταθμισμένο
αριθμό μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια μιας περιόδου.
Οσον αφορά τον μέσο σταθμισμένο αριθμό μετοχών αυτός θα πρέπει να προσαρμοστεί
με βάση γεγονότα, που αν και δεν προκαλούν μεταβολή στα απασχολούμενα κεφάλαια της
επιχείρησης, μεταβάλλουν τον αριθμό των κοινών μετοχών που είναι σε κυκλοφορία. Όταν
τα εν λόγω γεγονότα παρουσιάζονται μετά από το κλείσιμο του Ισολογισμού αλλά πριν τη
δημοσίευσή του, τα κάθε είδους κέρδη ανά μετοχή θα πρέπει να προσαρμόζονται με βάση
το νέο αυτό αριθμό μετοχών σε κυκλοφορία.
Σύμφωνα με τον FRS 3, κατά τον προσδιορισμό των εξασθενημένων κερδών ανά μετοχή,
θα πρέπει να γίνεται προσαρμογή για τυχόν μερίσματα που δεν λαμβάνονται υπόψη, για
χρηματοοικονομικά έξοδα που εξοικονομούνται και για οποιοδήποτε άλλο μέγεθος στα έσοδα
ή έξοδα που ασκεί κάποια επίδραση.
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των κερδών ανά μετοχή στη Μεγάλη

Βρετανία, θα

αναφερθούμε στην παρουσίαση αυτών στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Ειδικότερα :
□

Τα βασικά και εξασθενημένα κέρδη ανά μετοχή, θα πρέπει να παρουσιάζονται στην
κατάσταση εισοδήματος, με αναφορά σε κάθε κατηγορία κοινής μετοχής που έχει
διαφορετικά δικαιώματα.

□

Τα στοιχεία που απαρτίζουν τον αριθμητή της σχέσης κέρδη προς μετοχές θα πρέπει
επίσης να παρουσιάζονται

και να εναρμονίζονται με τα κέρδη ή τις ζημίες

προηγούμενων χρήσεων. Παρουσίαση και των συστατικών στοιχείων που επηρεάζουν
τον παρονομαστή της παραπάνω σχέσης επιβάλλεται από τον FRS 3.
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5. ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜΟ 33 ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
(INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS - IAS 33)
To διεθνές λογιστικό πρότυπο IAS 33 ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 1996 και ισχύει
για τις λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν από 1.1.98.
Σε δηλώσεις του ο γενικός γραμματέας της Επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

(IASC17) κος Sir Bryan Carsberg αναφέρει :
«πρόκειται για ένα σημαντικό λογιστικό πρότυπο. Αποτελεί το πρώτο διεθνές λογιστικό
πρότυπο για τα κέρδη ανά μετοχή. Περαιτέρω, παρά το γεγονός ότι οι λογιστές είναι
επιφυλακτικοί στο να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση σε ένα αριθμοδείκτη, τα κέρδη ανά μετοχή
χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση στις κεφαλαιαγορές, ως οδηγοί εκτίμησης της
αποτελεσματικότητας μιας επιχείρησης».
Συνεχίζοντας δηλώνει :
«οι δύο επιτροπές του FASB και του IASC, έκαναν μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να
πετύχουν εναρμόνιση στο θέμα των κερδών ανά μετοχή (βλέπε αναλυτικά παρακάτω). Μόνο
όταν υπάρχει εναρμόνιση μεταξύ

διεθνών και εθνικών

λογιστικών προτύπων, θα

ικανοποιηθούν οι ανάγκες των επενδυτών και των managers στον τομέα λήψης καλλίτερων
αποφάσεων».
Τα βασικά σημεία του IAS 33 συνοψίζονται παρακάτω :
□

Ισχύει μόνο για εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις. Ειδικότερα, οι εν λόγω
επιχειρήσεις θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για τα κέρδη ανά μετοχή στις
χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις. Συγκεκριμένα :

1. αν μια επιχείρηση έχει την υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων λογιστικών καταστάσεων,
θα πρέπει επιπλέον να αποκαλύπτει και τα ενοποιημένα κέρδη ανά μετοχή.
2. Δύο ειδών κέρδη ανά μετοχή θα πρέπει να προσδιορίζονται : τα βασικά κέρδη ανά

μετοχή και τα εξασθενημένα.
•

Βασικά κέρδη ανά μετοχή :

1. Αριθμητής : καθαρά κέρδη ή ζημίες που σχετίζονται με τις κοινές μετοχές μετά από την
αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας και των προνομιούχων μερισμάτων (τα έκτακτα
ή ανόργανα αποτελέσματα δεν αφαιρούνται).
2. Παρονομαστής : μέσος σταθμισμένος αριθμός κοινών μετοχών που βρίσκονται σε
κυκλοφορία κατά τη διάρκεια μιας περιόδου (μη συμπεριλαμβανομένων των μετοχών
θησαυροφυλακίου).
17 INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS COMMITTEE : Επιτροπή Διεθνών λογιστικών προτύπων.
Περιλαμβάνει επαγγελματικές λογιστικές οργανώσεις από περίπου 75 χώρες και βρίσκεται σε λειτουργία για
πάνω από 20 χρόνια. Συνολικά έχει εκδόσει περίπου 31 διεθνούς λογιστικούς κανόνες μέσω μιας διαδικασίας που
περιλαμβάνει τη διεθνή λογιστική εμπειρία, την εμπειρία των χρηστών των λογιστικών καταστάσεων και των
εθνικών επιτροπών δημιουργίας λογιστικών προτύπων.
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•

Εξασθενημένα κέρδη ανά μετοχή :

1. Αριθμητής : τα μερίσματα και οι τόκοι μετά από φόρους που συνδέονται με τις
δυνητικές (μελλοντικές) εκδόσεις κοινών μετοχών, θα πρέπει να προσαρμόσουν τα κέρδη
που σχετίζονται με τις κοινές μετοχές.
2. Παρονομαστής : εξασθενημένες δυνητικές κοινές μετοχές, θα πρέπει να θεωρηθούν ότι
μετατράπηκαν σε κοινές μετοχές από την αρχή της χρήσεως ή αν εκδόθηκαν σε μια
αργότερη ημερομηνία, από την εν λόγω συγκεκριμένη ημερομηνία.
3. Δυνητικές κοινές μετοχές που αυξάνουν τα κέρδη ανά μετοχή (αντιεξασθενίσιμες18) δεν
συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό των εξασθενημένων κερδών ανά μετοχή.
□

Περιγράφει τον τρόπο προσδιορισμού και παρουσίασης των κερδών ανά μετοχή έτσι
ώστε να βελτιωθεί η διαδικασία :

1.

των

διεπιχειρησιακών

συγκρίσεων,

της

αποτελεσματικότητας

μεταξύ

διαφόρων

επιχειρήσεων.
2.

των διαχρονικών συγκρίσεων, για την εκτίμηση της εξέλιξης της αποτελεσματικότητας
μιας επιχείρησης.

□

Τα ιστορικά κέρδη ανά μετοχή που παρουσιάζονται για λόγους συγκρισιμότητας θα
πρέπει να προσαρμόζονται σε περίπτωση που υπάρχουν δωρεάν διανομές μετοχών,
σπάσιμο ή σύντμηση μετοχών (stock split - reverse stock split).

□

Τα βασικά και εξασθενημένα κέρδη ανά μετοχή θα πρέπει να παρουσιάζονται στην
κατάσταση εισοδήματος για κάθε κατηγορία κοινών μετοχών (συμπεριλαμβανομένων και
των ζημιών ανά μετοχή). Πρόσθετη πληροφόρηση που πρέπει να αποκαλύπτεται αφορά:

1. Τους αριθμητές των βασικών και εξασθενημένων κερδών ανά μετοχή.
2. Τους παρονομαστές των βασικών και εξασθενημένων κερδών ανά μετοχή.
□

Υιοθετεί τη μέθοδο « if-converted» προκειμένου να προσδιοριστεί η εξασθένηση από τα
μετατρέψιμα χρεόγραφα και τη μέθοδο των μετοχών θησαυροφυλακίου για τον
υπολογισμό της εξασθένησης των χρηματοοικονομικών

δικαιωμάτων

(options -

warrants).
□

Εισάγει τα προβλεπόμενα κέρδη ανά μετοχή, προκειμένου να απεικονιστούν εκδόσεις
κοινών μετοχών και μετατροπές, που παρουσιάζονται μετά την ημερομηνία κλεισίματος
του ισολογισμού.

lsAntidilutive securities (=αντιεξασθενίσιμα χρεόγραφα) : πρόκειται για τα χρεόγραφα που κατά τη μετατροπή
τους ή εξάσκησή τους αυξάνουν τα κέρδη ανά μετοχή (ή μειώνουν τις ζημίες ανά μετοχή). Για παράδειγμα, ένα
μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο είναι αντιεξασθενίσιμο αν η αύξηση του εισοδήματος που επέρχεται λόγω μη
επιβάρυνσης από τόκους προκαλεί μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στο εισόδημα (αριθμητής) σε σχέση με την
ποσοστιαία αύξηση που προκαλεί η μετατροπή των ομολογιών σε κοινές μετοχές (παρονομαστής).
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6. ΣΥΓΚΡΙΣΗ TOY FASB, ΤΗΣ IASC ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 1519
Το

συμβούλιο

προτύπων

χρηματοοικονομικής

λογιστικής

προαναφέραμε, με την οδηγία No. 128, προχώρησε στην

(FASB-ΗΠΑ),

όπως

επανεξέταση των κερδών ανά

μετοχή, με αντικειμενικό στόχο την έκδοση λογιστικών κανόνων που θα απλοποιήσουν τους
υπολογισμούς και θα διευκολύνουν τις διεθνείς συγκρίσεις.
Από την άλλη, η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων (IASC) επίσης ασχολήθηκε
διεξοδικό με τη μελέτη των κερδών ανά μετοχή. Συγκεκριμένα, η νεώτερη προσέγγιση της
εν λόγω επιτροπής εντοπίζεται σε μια έκθεση αρχών για τα κέρδη ανά μετοχή που εκδόθηκε
τον Ιούνιο του 1994 και συμπληρώθηκε με το προαναφερθέν διεθνές πρότυπο IAS 33, που
τέθηκε σε κυκλοφορία στις αρχές του 1996.
Η διαφορά ανάμεσα σε IASC και FASB, επικεντρώνεται στο σημείο ότι το τελευταίο
απαιτεί ορισμένες πρόσθετες αποκαλύψεις στην κατάσταση εισοδήματος, για τα κέρδη ανά
μετοχή.
Συγκεκριμένα, το FASB απαιτεί αποκάλυψη των κερδών ανά μετοχή : από τις συνήθεις
λειτουργίες της επιχείρησης, για τα έκτακτα-ανόργανα έσοδα και έξοδα, για τις μεταβολές
των λογιστικών μεθόδων και από τις μη κανονικές λειτουργίες.
Από την άλλη, το IASC απαιτεί αποκάλυψη μόνο των καθαρών κερδών ανά μετοχή αλλά
ταυτόχρονα ενθαρρύνει και την αποκάλυψη και άλλων μεγεθών για τα κέρδη ανά μετοχή.
Προκειμένου να σχηματιστεί ενδεικτικά μια εικόνα, που συγκρίνει συγκεκριμένες απόψεις
του IASC και των προσωρινών συμπερασμάτων της οδηγίας No. 128 του FASB,

με την

οδηγία υπ’αριθμό 15 παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα :

19 Από το άρθρο THE FASB AND THE IASC REDEUBERATE EPS, by DORIS M. BLASCH, JEROME KELLIHER ANN
WILLIAM J. READ (JOURNAL OF ACCOUNTANCY. February 1996).
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IASC ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Πεδίο δράσης : Μόνο εισηγμένες στο
χρηματιστήριο επιχειρήσεις . Για μη εισηγμένες
επιχειρήσεις που αποκαλύπτουν τα ΚΑΜ πρέπει
να ακολουθούν τις αποφάσεις του IASC.
Βασικά κέρδη ανά μετοχή : υπολογίζονται
διαιρώντας τα κέρδη μετά από τα προνομιούχα
μερίσματα με το μέσο σταθμισμένο αριθμό
κοινών μετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία.

Εξασθενημένα κέρδη ανά μετοχή : η
μέθοδος των μετοχών θησαυροφυλακίου για τα
options απαιτεί ότι η μέση τιμή για μια περίοδο
ανά κοινή μετοχή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός για μετατροπή
ή ημερομηνία άσκησης χρηματοοικονομικών
δικαιωμάτων και μετατρέψιμων χρεογράφων.

Δυνητικά εξασθενημένα χρεόγραφα θα πρέπει να
εξετάζονται ξεκινώντας από τα περισσότερο στα
λινότερο εξασθενημένα.
Options - warrants που λήγουν ή ακυρώνονται
κατά την διάρκεια της χρήσεως θα πρέπει να
περιλαμβάνονται στον υπολογισμό της
εξασθένισης.
Η μέθοδος if-converted θα πρέπει να
χρησιμοποιηθεί για μετατρέψιμα χρεόγραφα στα
εξασθενημένα κέρδη ανά μετοχή.

Οί κοινές μετοχές που εκδίδονται ή
επαναγοράζονται κατά τη διάρκεια της περιόδου
θα πρέπει να περιλαμβάνονται στους
υπολογισμούς της περιόδου που ήταν σε
κυκλοφορία κατά τον υπολογισμό του μέσου
σταθμισμένου αριθμού μετοχών.
Παρουσίαση : τα βασικά και εξασθενημένα
κέρδη ανά μετοχή θα πρέπει πάντα να
αποκαλύπτονται.

FASB ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Πεδίο δράσης : όιιως IASC

ΟΔΗΓΙΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟ 15
(APB NO. 15)
Πεδίο δράσης : μόνο
εισηγμένες στο χρηματιστήριο
επιχειρήσεις.

Βασικά κέρδη ανά μετοχή : όπως
IASC.

Πρωτογενή κέρδη ανά

διαίρεση των κερδών μετά από
τα προνομιούχα μερίσματα με το
μέσο σταθμισμένο αριθμό
κοινών μετοχών που βρίσκονται
σε κυκλοφορία και των
ισοδυνάμων κοινών μετοχών.
Εξασθενημένα κέρδη ανά μετοχή Πλήρως εξασθενημένα κέρδη
: όπως IASC.
ανα μετοχή ι η μέθοδος των
μετοχών θησαυροφυλακίου για
τα options και warrants απαιτεί
τη χρήση της μεγαλύτερης από
τη μέση τιμή ή την τιμή
κλεισίματος στο τέλος της
χρήσης κατά την αγορά μετοχών
με βάση το προϊόν της άσκησης
των παραπάνω
χρηματοοικονομικών
δικαιωμάτων.
Η τροποποιημένη μέθοδος
θησαυροφυλακίου θα πρέπει να
χρησιμοποιηθεί όταν
περισσότερο από το 20% των
μετοχών που κυκλοφορούν θα
επαναγορα στεί.
Όπως IASC
Οι δυνητικές μετοχές δεν
λαμβάνονται υπόψη αν η
ημερομηνία μετατροπής ή
εξάσκησης του δικαιώματος είναι
μεγαλύτερη από 5 χρόνια για τα
πρωτογενή ΚΑΜ και 10 χρόνια
για τα πλήρως εξασθενημένα
ΚΑΜ.
Όπως IASC
Δεν έχει αντιμετωπιστεί αυτή η
περίπτωση.
Όπως IASC

Όπως IASC

Όπως IASC

Η μέθοδος if-converted θα
πρέπει να χρησιμοποιηθεί για
μετατρέψιμα χρεόγραφα στα
Πλήρως εξασθενημένα κέρδη
ανά μετοχή.
Όπως IASC

Όπως IASC

Παρουσίαση : όπως IASC.

Παρουσίαση : ένα 3% τεστ
σημαντικότητας θα πρέπει να
εφαρμοοθεί προκειμένου να
καθορισθεί αν θα πρέπει να
αποκαλυφθούν τα πλήρως
εξασθενημένα κέρδη ανά
μετοχή-
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7. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Σε λίγες χώρες, όπως Μεγάλη Βρετανία και Ιαπωνία, η αποκάλυψη των κερδών ανά
μετοχή είναι υποχρεωτική όπως και στις ΗΠΑ.
Τα Αμερικανικά λογιστικά πρότυπα που προαναψέραμε για τον υπολογισμό και την
αποκάλυψη των κερδών ανά μετοχή, χαρακτηρίζονται για τη μεγαλύτερη πληρότητά τους,
σε σχέση με αντίστοιχα των άλλων χωρών.
Όπως έχουμε ορίσει και σε προηγούμενη παράγραφο, μια επιχείρηση με απλή κεφαλαιακή
δομή υποχρεούται να αποκαλύπτει τα κέρδη ανά μετοχή, τόσο για το εισόδημα προ
έκτακτων-ανόργανων αποτελεσμάτων (εισόδημα από τις συνήθεις λειτουργίες) όσο και για
το καθαρό εισόδημα, βασισμένα στο μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών, που
βρίσκονται σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια μιας διαχειριστικής χρήσεως. Αυτή η απεικόνιση
καλείται απλή παρουσίαση ( single presentation) των κερδών ανά μετοχή και συχνά
εκφράζεται ως «κέρδη ανά κοινή μετοχή». Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει αυτή την
περίπτωση :
1995
1994
Εισόδημα προ έκτακτων & ανόργανων
$18.300.000
$15.300.000
αποτελεσμάτων
Εκτακτο αποτέλεσμα (κέρδος από πώληση
1.800.000
οκοπέδου μείον τους φόρους)
________________________________________________________________________
Καθαρό εισόδημα
$20.100.000
15.300.000
Κέρδη ανά κοινή μετοχή* για :
Εισόδημα προ έκτακτων αποτελεσμάτων
$5,54
$4,64
Έκτακτα αποτελέσματα
0,56
Καθαρό εισόδημα
____
$6,10
$4,64
*υποθέτουμε ότι ο μέσος σταθμισμένος αριθμός κοινών μετοχών ανέρχεται σε 3,3 εκ.

Οσον αφορά τη σύνθετη κεφαλαιακή δομή, η επιχείρηση έχει την υποχρέωση να
αποκαλύπτει τα πρωτογενή και τα πλήρως εξασθενημένα κέρδη ανά μετοχή τόσο για το
εισόδημα προ έκτακτων αποτελεσμάτων όσο για το καθαρό εισόδημα. Στην προκειμένη
περίπτωση έχουμε τη λεγάμενη διπλή παρουσίαση (dual presentation) που φαίνεται στον
πίνακα που ακολουθεί :
Εισόδημα προ έκτακτων & ανόργανων
αποτελεσμάτων
Εκτακτο αποτέλεσμα (κέρδος από πώληση
οκοπέδου μείον τους φόρους)
Καθαρό εισόδημα
Κέρδη ανά κοινή μετοχή και ισοδύναμα
κοινών μετοχών (πρωτογενή κέρδη ανά
μετοχή) για :
Εισόδημα προ έκτακτων αποτελεσμάτων
Έκτακτα αποτελέσματα
Καθαρό εισόδημα
Κέρδη ανά κοινή μετοχή, με την υπόθεση
της μέγιστης εξασθένησης 3% (πλήρως
εξασθενημένα κέρδη ανά μετοχή) για :
Εισόδημα προ έκτακτων αποτελεσμάτων
Έκτακτα αποτελέσματα
Καθαρό εισόδημα

1995
$25.800.000

1994
$15.300.000

1.800.000
$27.600.000

15.300.000

$6,40
0,44
$6,84

$4,64

$6,22
0,42
$6,64

$4,64

$ 5,32
$5,32
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Επί πρόσθετα οι παρακάτω αποκαλύψεις θα πρέπει να συνοδεύουν τα κέρδη ανά
μετοχή20 :
•

Περιγραφή συνοπτικά των δικαιωμάτων και προνομίων των διαφόρων ειδών
χρεογράφων που διαθέτει η επιχείρηση.

•

Αναφορά στις βάσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των πρωτογενών και
πλήρως εξασθενημένων κερδών ανά μετοχή.

•

Όλες οι υποθέσεις και όποιες προσαρμογές έχουν γίνει για τον υπολογισμό των
κερδών ανά μετοχή.

•

Ο αριθμός των μετοχών που τέθηκαν σε κυκλοφορία αποτέλεσμα μετατροπής,
άσκησης ή ικανοποίησης συμφωνιών έκδοσης κοινών μετοχών, τουλάχιστον της
τελευταίας λογιστικής χρήσης.

•

Υπολογισμοί και απαιτούμενες εναρμονίσεις που είναι αναγκαίες, ώστε να σχηματιστεί
πλήρη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο προσδιορίστηκαν τα κέρδη ανά μετοχή.

•

Τυχόν σημαντικές πληροφορίες για μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου που
παρουσιάστηκαν μετά το κλείσιμο του ισολογισμού.

8. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Στην προσπάθειά μας να εντοπίσουμε στην Ελληνική χρηματοοικονομική βιβλιογραφία ή
αρθρογραφία, κάποιο συστηματικό τρόπο αντιμετώπισης των κερδών ανά μετοχή στην
Ελλάδα, δεν κατορθώσαμε να καταγράψουμε κανόνες ή αρχές στην έκταση που συναντάμε
στην Αμερικανική και Αγγλική βιβλιογραφία και αρθρογραφία.
Οι συνήθεις αναφορές που συναντάμε στην Ελλάδα αναφέρονται σε ένα γενικό ορισμό
για τα κέρδη ανά μετοχή, παράλληλα με προσδιορισμό του μέσου σταθμισμένου αριθμού
μετοχών σε κυκλοφορία

που συνήθως επηρεάζεται από την μετατροπή ομολογιακών

δανείων σε μετοχές (βλέπε παραπάνω παράδειγμα για μετατροπή ομολογιακού δανείου
Εθνικής), από σπασίματα μετοχών και κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
Οι έννοιες εξασθένηση (αραίωση), πρωτογενή κέρδη ανά μετοχή, πλήρως εξασθενημένα
κέρδη ανά μετοχή και ισοδύναμα κοινών μετοχών, που είναι συνηθισμένες σε ΗΠΑ και
Αγγλία, απουσιάζουν από τα περισσότερα ελληνικά εγχειρίδια, που διαπραγματεύονται την
Ανάλυση της Χρηματοοικονομικής Κατάστασης μιας Επιχείρησης μέσω Αριθμοδεικτών.
Αντιμετώπιση

αυτών

Χρηματοοικονομικών

των

θεμάτων

Καταστάσεων

της

καταγράψαμε
Επιχείρησης»

σε

δύο

(Τόμος

βιβλία
Β'),

:

«Ανάλυση

Δημήτρη

Λ.

Παπαδόπουλου, Εκδόσεις Παρατηρητή και «Επενδύσεις - Διοίκηση και Ανάλυση» Δεύτερη
Εκδοση, Αθήνα 1997, Γεώργιος Παπούλιας.
20 APB Opinion Νο.15, pa rag r. 19-23.
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Από ερώτησή μας προς το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, ενημερωθήκαμε ότι δεν υπάρχουν
κάποιοι κανόνες ή πρότυπα, που να αναφέρονται στον τρόπο προσδιορισμού και απεικόνισης
των κερδών ανά μετοχή στις λογιστικές καταστάσεις των Ελληνικών επιχειρήσεων.
Πάντως στην

Ελληνική

πραγματικότητα,

τα

κέρδη

ανά

μετοχή,

καταγράφονται

καθημερινά σε ξεχωριστή στήλη των οικονομικών εφημερίδων, ενώ αναφορές γίνονται σε
αυτά κατά την σύνταξη των ενημερωτικών δελτίων για εισαγωγή μιας επιχείρησης στην
κύρια ή παράλληλη αγορά του ΧΑΑ.
Ειδικότερα, στο ένθετο ΑΝΑΠΤΥΞΗ της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ» της 1.9.99, όπου
αναφέρονται οι ημερήσιες τιμές του ΧΑΑ, τα κέρδη ανά μετοχή προσδιορίζονται με βάση τα
κέρδη προ φόρων της τελευταίας χρήσης (στην περίπτωσή μας λαμβάνονται υπόψη αυτά
της χρήσης 1998) τα οποία διαιρούνται με τον αριθμό των μετοχών που βρίσκονται σε
κυκλοφορία . Σε περιπτώσεις ομίλου εταιρειών λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα των
ενοποιημένων λογιστικών καταστάσεων.
Έτσι για παράδειγμα με βάση τη συνεδρίαση του ΧΑΑ της 31.12.99 τα κέρδη ανά μετοχή
της εταιρείας AUTOHELLAS HERTZ Α.Ε. (ανήκει στην κατηγορία διάφορες εταιρείες της
κύριας αγοράς) ανήλθαν σε 96 δρχ. (κέρδη χρήσης 1998 : Δρχ. 1.724 εκ., αριθμός μετοχών
σε κυκλοφορία : 18.000.000 κοινές ονομαστικές, ΚΑΜ : 1.724.000/18.000.000=96 δρχ. ανά
μετοχή).
Παράλληλα, με βάση το ενημερωτικό δελτίο (Ιούνιος 1999) της παραπάνω εταιρείας για
την εισαγωγή στην κύρια αγορά του ΧΑΑ έχουν προσδιοριστεί τα παρακάτω μεγέθη για τα
κέρδη ανά μετοχή για την τριετία 1996-1998 :

1996

1997

1998

Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων χρήσης

763

858

741

Κέρδη προ φόρων

162

197

149

Κέρδη μετά από φόρους χρήσης και αμοιβές Δ.Σ.

95

117

88

Κέρδη μετά από φόρους χρήσης αμοιβές Δ.Σ. και φόρους φορολ/κού

91

117

86

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

ελέγχου προηγ. Χρήσεων

Για την στάθμιση του αριθμού των μετοχών λήφθηκαν υπόψη οι αυξήσεις του μετοχικού
κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, με κεφαλαιοποιήσεις αποθεματικών καθώς και η μείωση
της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1.000 δρχ. σε 200 δρχ.
Ειδικότερα :
□

Με την απόφαση της 23.4.98 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το
μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Δρχ. 1,7 δισ.

με έκδοση 1.700.000 κοινών

ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η καθεμιά. Η αύξηση προήλθε από:
-

κεφαλαιοποίηση υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων Δρχ. 101,5 εκ.
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-

κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών σε νέο Δρχ.341,2 εκ..

-

καταβολή μετρητών Δρχ.1,3 δισ..
Έτσι μετά την εν λόγω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε Δρχ.2,7 δισ. .
□

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 14ης Δεκεμβρίου 1998
καθώς και της 30ης Ιουλίου 1999 αποφάσισε τα εξής :

-

τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από 1.000 δρχ. σε 200 δρχ.
με αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των μετοχών (split) από 2.700.000 σε 13.500.000
κοινές ονομαστικές.

-

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Δρχ.900 εκ. με έκδοση 4.500.000 κοινών
ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ.200 , καθώς και την εισαγωγή των
μετοχών στην κύρια αγορά του ΧΑΑ.
Με βάση τα παραπάνω ο αριθμός των μετοχών βάσει Ισολογισμών και ο σταθμισμένος

αριθμός μετοχών έχει ως εξής :
1996

1997

1998

Βάσει Ισολογισμού

1.000.000

1.000.000

13.500.000

Σταθμισμένος

6.360.530

7.213.529

11.553.777
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ :
□ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΏΝ
ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
□ ΤΗΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ
□ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ Ρ/Ε ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ-ΕΞΑΓΟΡΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
□ ΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ Ρ/Ε ΚΑΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
1. ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
1.1. ΓΕΝΙΚΑ
Με βάση τα όσα έχουμε αναφέρει στην εν λόγω εργασία, προκύπτει ότι τα κέρδη μιας
επιχείρησης είναι τελικά αυτά που καθορίζουν την αξία των μετοχών της. Θα ήταν επομένως
θετικό στοιχείο για τους επενδυτές και αναλυτές να γνωρίζουν με ακρίβεια το ύψος αυτών.
Δυστυχώς όμως

ποτέ δεν είναι εύκολο και μερικές φορές αδύνατον να γνωρίζουμε με

ακρίβεια τα κέρδη μιας επιχείρησης . Οι δύο βασικές πηγές δημιουργίας αυτής της
κατάστασης είναι :
1. Το κενό που υπάρχει ανάμεσα σε λογιστικές και οικονομικές αρχές των σχετικών με
τον καθορισμό του ύψους των κερδών.
2. Η ποικιλία των λογιστικών αρχών & τεχνικών που μπορούν να εφαρμοστούν κατά τη
σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων.
Το πρώτο από τα παραπάνω σημεία αναφέρεται με επιτυχία από τον Treynor στο άρθρο
του "The Trouble with Earnings"1 :
«Ο οικονομικός αναλυτής αντιμετωπίζει τα κέρδη σαν να αποτελούν μια οικονομική έννοια

(economic concept). Από την πλευρά του -επιδιώκει σύνδεση οικονομικής αξίας με την
επιχείρηση-σπάνια μπορεί να αντιδράσει διαφορετικά.

1 Jack. L Treynor,: "The Trouble with Earnings" Financial Analysts Journal, vol. 28, no.5 (September - October
1972), pp.41-46, από το βιβλίο Lorie H. James, Peter Dodd & Mary Hamilton Kimpton, 1985, The Stock Market:
Theories and Evidence, 2nd Edition, Dow Jones-Irwin, Illinois.
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Από την άλλη ο λογιστής, καθορίζει τα κέρδη σαν αποτέλεσμα της σύγκρισης των εξόδων
με τα έσοδο, πραγματοποιώντας οποιοδηποτε αναγκαίο επΐμερίομο των εξόδων, ως κόστη
περιόδου ή διαφορετικά σα μεταβολή της καθαρής θέσης σε μια περίοδο. Αυτές οι έννοιες
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που ακολουθούν Οί λογιστές προκείμενου να καταλήξουν οε εναν αριθμό που απεικονίζει τα
κέρδη μιας περιόδου».
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εισόδημα ή κέρδη.
Για μια επιχείρηση εισόδημα είναι η μεταβολή της καθαρής θέσης συν την αξία των
μερισμάτων ή τυχόν άλλων διανομών στους μετόχους. Αυτός ο ορισμός είναι παρόμοιος με
το να πούμε οτι το εισόδημα μιας επιχείρησης είναι η μεταβολή της προεξοψλημένης αξίας
των μελλοντικών της κερδών συν την αξία των μερισμάτων και των άλλων διανομών.
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του ποσοστού απόδοσης με το οποίο

μέσω

των

μεταβολών του

οικονομικού

περιβάλλοντος (φόροι, προτιμήσεις τεχνολογία, κ.λ.π.).
Παρα το γεγονός οτί ο προσδιορισμός των κερδών ή του εισοδήματος στη θεωρία είναι
εύκολος, στην πράξη δε συμβαίνει το ίδιο. Πρωταρχικός σκοπός του χρηματοοικονομικού
αναλυτή είναι να αμβλύνει αυτή τη δυσκολία. Σε κάθε διαχειριστική χρήση, ο αναλυτής θα
πρεπεί να προσπαθεί να εξακριβώσει τη μεταβολή της καθαρής θέσης η διαφορετικά τη
μεταβολή στην αξία των μελλοντικών κερδών. 0 αναλυτής έχει στη διάθεσή

του, τους

αριθμούς που προσδιορίζει ο λογιστής. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι αριθμοί υποβοηθούν,
πιθανόν να μεταφέρουν

ασαψη μηνύματα. Φυσικά ο χρηματοοικονομικός αναλυτής δεν

περιορίζεται

πληροφορίες των

μόνο

στις

λογιστών,

αλλά

χρησιμοποιεί

και

άλλες

συμπληρωματικές πληροφορίες όπως θα αναφέρουμε παρακάτω.
Οι επενδυτες, και γενικά οοοι ασχολούνται με τις επιχειρήσεις συχνά αποδίδουν μεγάλη
σημασία στα αποκαλυπτόμενα κέρδη ανά μετοχή. Αυτή η διαπίστωση πηγάζει από πολύ
παλιά όπως αναφέρεται και στο περιοδικό Forbes το 1967 :
«τα ετήσια καθαρά κέρδη έχουν την τάση να προσδίδουν μεγάλη σπουδαιότητα όχι μόνο
στους απλούς επενδυτές αλλά και στους αναλυτές χρεογράφων καθώς και σε επιχειρήσεις
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ένα μέτρο της αποτελεσματικότητας ή της έλλειψης αποτελεσματικότητας».
Ιστορικά η λογιστική αποτελεί μια ευέλικτη τεχνική, που παρέχει πολλές δυνατότητες για
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ψανερη δικαιολογία για αυτή τη σκέψη, τα αποτέλεσμα χαρακτηρίζεται απο μια θολότητα
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στα θέματα τα σχετικά, με τα κέρδη ανά μετοχή. Τα τελευταία χρόνια,

η κριτική για τις

λογιστικές τεχνικές έχει αυξηθεί, κατάσταση που έχει ενισχυθεί από ξαφνικές πτωχεύσεις
εταιρειών. Σε αυτές τις εταιρείες πρέπει να σημειωθεί ότι αυτά που καταγράφονταν ως κέρδη
στις χρήσεις αμέσως πριν την πτώχευση, ήταν ουσιαστικά ζημίες. Όπως αναφέρει και το
περιοδικό Forbes σε ένα παλιό άρθρο του οι επιχειρηματίες και οι λογιστές αντιμετωπίζουν
μια αυξανόμενη έλλειψη εμπιστοσύνης (a growing credibility gap). Παρόλα αυτά,
σύμφωνα με το περιοδικό Fortune :
«το βασικό πρόβλημα δεν είναι η αναξιοπιστία εκ μέρους της επιχείρησης ή των ελεγκτών
της, αλλά η ακαθόριστη φύση αυτής καθεαυτής της λογιστικής. FI ευρεία έκταση των
λογιστικών δυνατοτήτων, επιτρέπει στις επιχειρήσεις παρεκκλίσεις, με το να υπάρχουν
εναλλακτικές δυνατότητες κατά την ενοποίηση των αποτελεσμάτων ενός ομίλου, την
απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων,

την αποτίμηση των αποθεμάτων

και την

αντιμετώπιση διαφόρων εξόδων. Έτσι τα ίδια ακριβώς κέρδη για επιχειρήσεις του ίδιου
κλάδου,

με

τις

ίδιες

πωλήσεις,

δεν

αντιπροσωπεύουν

απαραίτητα

την

ίδια

αποτελεσματικότητα από τις διοικήσεις των εν λόγω επιχειρήσεων».
Ο Ray Ball2 ανέλυσε τις επιδράσεις των μεταβολών των λογιστικών τεχνικών στις τιμές

των μετοχών. Οι μορφές των αλλαγών που λήφθηκαν υπόψη ήταν : πολιτική
αποσβέσεων,

μέθοδοι

αποτίμησης αποθεμάτων,

μέθοδοι

ενοποίησης των

λογιστικών καταστάσεων, λογιστική για επενδύσεις και μέθοδοι αναγνώρισης των
εσόδων.
Το δείγμα του ήταν 197 επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν 267 μεταβολές στις
λογιστικές πρακτικές που ακολούθησαν για μια σειρά 15 λογιστικών χρήσεων.
Ο Ball κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι η αγορά δεν ξεγελιέται από τα μαγικά κόλπα της
λογιστικής και ότι τα λογιστικά δεδομένα δεν είναι σημαντικά, σχετιζόμενα με την συνολική
προσφερόμενη

πληροφόρηση.

πραγματοποιούσαν

Εντοπίστηκε

ότι,

οι

μεταβολές στις λογιστικές τεχνικές,

μετοχές
κατά

των

εταιρειών

μέσο όρο,

που

δεν είχαν

ικανοποιητική απόδοση σε σχέση με τη συνολική αγορά για 11 χρόνια πριν κάποια μεταβολή.
Μέχρι τη στιγμή ανακοίνωσης των κερδών που βασίζονταν στις λογιστικές μεταβολές
σχεδόν όλη η αρνητική πληροφόρηση είχε προεξοφληθεί και υπήρχαν μικρά περιθώρια για
περαιτέρω μεταβολή στην τιμή μιας μετοχής.
Βέβαια, η απόδοση μιας μετοχής διαφέρει ανάλογα με το είδος της λογιστικής μεταβολής,
τον τρόπο αποκάλυψης αυτής και την επίδραση που έχει στο εισόδημα της επιχειρηματικής

2 Raymond 3. Ball "Changes in Accounting Techniques and Stock Prices" (Manuscript, University of Chicago,
1971), από το βιβλίο Lorie H. James, Peter Dodd & Mary Hamilton Kimpton, 1985, The Stock Market : Theories
and Evidence, 2nd Edition, Dow Jones-Irwin, Illinois.
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μονάδας. Πάντως, η απόδειξη είναι ξεκάθαρη, η αγορά εμφανίζεται να προεξοφλεί τις
πληροφορίες πριν την ημερομηνία των λογιστικών μεταβολών.

1.2. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΛΥΤΗΣ
Θα υιοθετήσουμε την έννοια «λογιστής» για να παρουσιάσουμε τη λογιστική διαδικασία
που εφαρμόζεται από μια επιχείρηση, προκειμένου να παραχθούν δεδομένα από τις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έννοια «αναλυτής» για να παρουσιάσουμε τη
διαδικασία που ακολουθούν οι επενδυτές κατά τη χρήση αυτών των δεδομένων προκειμένου
να εκτιμήσουν την αξία μιας επιχείρησης.
Παρά το γεγονός ότι ο λογιστής και ο αναλυτής φαίνεται ότι υλοποιούν

τελείως

διαφορετικά πράγματα, στην πραγματικότητα κάνουν το ίδιο πράγμα με διαφορετικό τρόπο.
Ο λογιστής στην προσπάθειά του,

να δημιουργήσει ένα μέγεθος για τα κέρδη που θα

απεικονίζει την αξία της επιχείρησης, προσπαθεί να εκτιμήσει αυτή την αξία με το δικό του
τρόπο και εργαλεία. Ο αναλυτής από την άλλη, όταν χρησιμοποιεί αυτό το μέγεθος για τα
κέρδη, κανονικοποιημένο ή τροποποιημένο, επίσης εκτιμά την αξία της επιχείρησης.
Αν αντικειμενικός σκοπός των λογιστικών κανόνων και τεχνικών, είναι η υποβοήθηση
στην εκτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης τότε η ιδιότητα της συνέπειας πιθανόν να μη είναι
αναγκαία. Θα είναι αναγκαία στην περίπτωση κατά την οποία, οι λογιστικοί κανόνες που
χρησιμοποιούνται σε μια επιχείρηση, είναι σε θέση προσδώσουν μια ικανοποιητική εκτίμηση
της αξίας μιας άλλης επιχείρησης. Αν οι λογιστικοί κανόνες απαιτούν τροποποίηση
προκειμένου να δώσουν μια ικανοποιητική εκτίμηση της αξίας της δεύτερης επιχείρησης,
τότε ένας μικρός βαθμός μόνο ασυνέπειας δικαιολογείται.
Αν θεωρήσουμε ότι οι λογιστικοί κανόνες συσχετίζονται με την φύση του αντικειμένου
δραστηριότητας της επιχείρησης καθώς και με άλλους εξειδικευμένους με αυτή παράγοντες
τότε η συνέπεια χάνει τη σημασία της. Θα είμαστε συνεπείς με την έννοια ότι για κάθε
επιχείρηση θα επιλέγουμε από μια κοινή βάση λογιστικών κανόνων. Από την άλλη, θα
είμαστε ασυνεπείς με την έννοια, ότι χρησιμοποιούμε ένα υποσύνολο κανόνων σε μια
περίπτωση και ένα άλλο υποσύνολο σε μια άλλη περίπτωση. Πιθανόν η πρακτική σημασία
της συνέπειας είναι ότι οι λογιστικοί κανόνες θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από απλότητα.
Όσο πιο σύνθετοι γίνονται αυτοί, τόσο πιο δύσκολη είναι η προσαρμογή τους στις διάφορες
μεταβολές.
Βέβαια ο αναλυτής θα κατανοήσει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης
μόνο όταν γνωρίζει τους κανόνες που ακολούθησε ο λογιστής προκειμένου να δημιουργήσει
αυτές. Έτσι οι κανόνες που χρησιμοποιεί ο λογιστής απαρτίζουν τις γενικά παραδεκτές
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λογιστικές αρχές. Σημειώνεται όμως, αν και οι κανόνες που χρησιμοποιούν οι λογιστές και οι
αναλυτές έχουν την ίδια μορφή, παρόλα αυτα υπάρχουν τελικά διαφοροποιήσεις.
οι μεταβολές στους κανόνες που χρησιμοποιεί ο λογιστής απαιτούν κάποιο
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λογιστικοί κανόνες 8α πρεπεί να γίνουν μέρος του λογιστικού συστήματος κάθε εταιρείας.
Επομένως, οι κανόνες που χρησιμοποιεί ο λογιστής εντός της επιχείρησης, δεν είναι πάντα
συνεπείς με τους κανόνες του αναλυτή εκτός επιχείρησης. Και οι δύο, χρησιμοποιούν
δεδομένα που προέρχονται απο πραγματικές συναλλαγές, αφού δεν υπάρχει άλλου είδους
αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά ο λογιστής χρησιμοποιεί περισσότερα δεδομένα εντός
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0 λογιστής έχει πρόσβαση στο σύνολο της πληροφόρησης εντός επιχείρησης. Παρόλα
αυτό, τα εντός της επιχείρησης άτομα δεν θέλουν να αποκαλύψουν στον έξω κόσμο το
σύνολο των εσωτερικών πληροφοριών, για δύο λόγους :
*

Το κοοτος αποκάλυψης είναι υψηλό.

•

Πιθανόν να αποκαλυφθούν σημαντικές εσωτερικές πληροφορίες.

Έτσι ο λογιστής έχει πρόσβαση σε κάποιες πληροφορίες, που ο αναλυτής ποτέ δεν θα
χρησιμοποιήσει.
Από τη στιγμή που ο αναλυτής επιθυμεί να τροποποιήσει τους λογιστικούς κανόνες, θα
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Από αυτή την τακτ ικη πηγάζει η αναγκαιότητα παρουσίασης, υπς λογιστικές καταυιασεις,
στοιχείων πέρα από αυτών που προσδιορίζουν τα κέρδη καθώς και περιγραφή των
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0 αναλυτής,

8α συνδυάσει τα λογιστικά κέρδη με άλλες πληροφορίες σης λογιστικές

καταστάσεις καθώς και με δεδομένα εκτός επιχείρησης

προκειμένου να προσδιορίσει να

κανονικοποιημένα κέρδη. Από τη στιγμή που χρησιμοποιεί όλο και νεώτερα δεδομένα το
κανόνικοποιημένα κέρδη είναι πιθανόν να μεταβάλλονται διαρκώς. Επομένως η εκτίμηση της
αξίας μιας επιχείρησης,

με βάση να κανονικοποιημένα κέρδη πιθανόν να μεταβάλλεται,
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Τα λογιστικά κέρδη αναφερονται σε μια χρονική περίοδο. Έτσι αν τα κέρδη μετρουν την
μεταβολή στην αξία, είναι σωστό να τα συσχετίζουμε με μια περίοδο. Από την άλλη όμως
αν αυτά εκτιμούν αυτή καθεαυτή την αξία θα πρέπει να συσχετίζονται με κάποια χρονική
στιγμή. Είναι καλύτερα να βλέπουμε τα κέρδη σε σχέση με μια χρονική στιγμή : μια
τριμηνιαία λογιστική κατάσταση περιλαμβάνει δεδομένα για ένα τρίμηνο και επομένως το
στοιχείο κέρδους που περιλαμβάνει είναι χρήσιμο για την εκτίμηση της αξίας της επιχείρησης

στο τέλος αυτού του τριμήνου. Έτσι εκφρασμένο σε ετήσιο ρυθμό,

τα κέρδη του

τελευταίου τριμήνου μιας χρήσης θα είναι ίδια με τα κέρδη ολόκληρης της χρήσης.
Αν τα κέρδη προσδιορίζονται με την εφαρμογή των καλύτερα δυνατών μεθόδων, η
εκτίμηση της μελλοντικής μεγέθυνσης των κερδών δεν θα έχει σημασία για τον
προσδιορισμό της αξίας μιας επιχείρησης

: οτιδήποτε είναι γνωστό σήμερα για το μέλλον,

θα αντανακλάται στα τρέχοντα κέρδη. Προκειμένου να προεξοφλήσει τα κέρδη ο αναλυτής
πολλαπλασιάζει με το δείκτη Ρ/Ε (ή διαιρεί με το δείκτη Ε/Ρ). Αυτή η διαδικασία είναι πολύ
διαφορετική από την προεξόφληση των ταμειακών ροών που αναφέρεται στην πρόβλεψη
μιας σειράς μελλοντικών ταμειακών ροών και την εφαρμογή μιας σειράς συντελεστών
προεξόφλησης.
Ο πολλαπλασιαστής στην προκειμένη

περίπτωση δεν εξαρτάται από τον ρυθμό

μεγέθυνσης των κερδών. Ενώ η μεγέθυνση του παρελθόντος πιθανόν να επηρεάσει τα
τρέχοντα κέρδη δεν θα επηρεάσει τον πολλαπλασιαστή κερδών. Αντικειμενικός σκοπός της
λογιστικής είναι η χρήση μιας σειράς κανόνων που οδηγούν σε όσο το δυνατόν σταθερότερο
πολλαπλασιαστή κερδών.
Δημιουργώντας

ένα

πολλαπλασιαστή

κερδών

αυτής της

μορφής,

σημαίνει

την

ανεξαρτοποίησή του από οποιοδήποτε ακολουθούμενο λογιστικό κανόνα. Στο κάτω-κάτω,
οποιαδήποτε συστηματική εξάρτηση ανάμεσα στον πολλαπλασιαστή κερδών και κάποιων
κανόνων , μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση των εκτιμώμενων κερδών. Αυτό
αποτελεί απόδειξη,
κανόνων,

ότι δεν έχουμε κάνει την καλύτερη χρήση των ακολουθούμενων

κατά τον προσδιορισμό των κερδών, που αποτελούν ίσως

και την καλύτερη

πρόβλεψη της τιμής της μετοχής.
Περαιτέρω, δύο στοιχεία σε μια επιχείρηση είναι αξιοσημείωτα : η μεγέθυνση (growth)
των κερδών, στο παρελθόν και η μεταβλητότητα (volatility) αυτών, με συνέπεια να
εξαρτώνται από αυτές τις δύο παραμέτρους τόσο τα λογιστικά όσο και τα κανονικοποιημένα
κέρδη.
Ενώ οι λογιστικοί κανόνες οδηγούν σε πολλαπλασιαστές κερδών, που σε ορισμένες
περιπτώσεις εξαρτώνται από τη μεγέθυνση και τη μεταβλητότητα των κερδών του
παρελθόντος, οι Beaver και Morse3, εντόπισαν την ύπαρξη μικρής συσχέτισης μεταξύ των
πραγματικών πολλαπλασιαστών κερδών και της μελλοντικής μεγέθυνσης κερδών καθώς και
των μέτρων εκτίμησης του κινδύνου που υιοθετεί η κεφαλαιαγορά.
Συγκεκριμένα,

τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας των Beaver και Morse είναι τα

ακόλουθα :

3 W. Beaver and D. Morse "What Determines Price - earnings Ratios
1978, pp. 65-76.

7"

Financial Analysts Journal July/August
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• Αυτό που έχει σημασία για τον πολλαπλασιαστή δεν είναι η ανάπτυξη ή ο κίνδυνος αλλά
οι διαφορετικές λογιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται.
Το Ρ/Ε αποτελεί δείκτη που παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, αλλά λίγα είναι γνωστά
για το πως συμπεριφέρεται διαχρονικά ή για το πόσο σημαντικοί,

είναι οι παράγοντες που

επιδρούν στη συμπεριφορά του. Οι μεταβολές στην αναμενόμενη μεγέθυνση (growth) των
κερδών μιας μετοχής συχνά προβάλλονται και ως λόγοι που επεξηγούν τις μεταβολές του
Ρ/Ε. Παρόλα αυτά, έρευνες θέτουν υπό αμφισβήτηση αυτή την ερμηνεία, αφού η μεγέθυνση
των κερδών στο παρελθόν και οι προβλέψεις των αναλυτών, εμφανίζονται να έχουν μικρή
επίδραση στην εξήγηση της μελλοντικής ανάπτυξης μιας μετοχής.
Κατά τη χρήση ενός χαρτοφυλακίου εξετάστηκε η συμπεριφορά του Ρ/Ε, ώστε να
εντοπιστεί πως μπορεί η αύξηση των κερδών και ο κίνδυνος να ερμηνεύσουν τις μεταβολές
στο Ρ/Ε . Έτσι, ενώ εντοπίστηκαν μεταβολές στο Ρ/Ε σε μια σειρά ετών, η ανάπτυξη και ο
κίνδυνος μιας μετοχής εμφανίζονταν να ερμηνεύουν σε μικρό ποσοστό αυτή την
μεταβλητότητα. Συγκεκριμένα, η μεγέθυνση των κερδών της μετοχής εμφανίζεται να μην
έχει καμία επίδραση, όταν εξετάζονται μεταβολές για πάνω από δύο χρόνια.
• Το συμπέρασμα, ότι οι μεταβολές στο δείκτη Ρ/Ε παραμένουν ισχυρές μετά από τα τρία
χρόνια δημιουργίας ενός χαρτοφυλακίου, ίσως σημαίνει την επίδραση από κάποιο άλλο
παράγοντα πέρα από τον κίνδυνο και τη μεγέθυνση. Οι επιδράσεις της λογιστικής παίζουν
κάποιο ρόλο. Ειδικότερα, οι επιδράσεις των λογιστικών μεθόδων είναι δύο τύπων : χρήση
διαφορετικών λογιστικών κανόνων (π.χ.

μέθοδοι απόσβεσης) και σφάλματα που

προκύπτουν από την χρήση του ιστορικού κόστους.
Ο δείκτης Ρ/Ε θα επηρεασθεί από την επίδραση στη διαμόρφωση των κερδών των
διαφορετικών εφαρμοζόμενων λογιστικών

μεθόδων.

Υποθέτοντας ότι,

οι τιμές δεν

εξαρτώνται από τις χρησιμοποιούμενες λογιστικές μεθόδους, επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν
λογιστικές

μεθόδους

για

τον

συντηρητικό

προσδιορισμό

των

αποτελεσμάτων

(επιταγχυνόμενη απόσβεση, LIFO) θα έχουν υψηλότερα Ρ/Ε, από αυτές που χρησιμοποιούν
λιγότερο συντηρητικές μεθόδους

διατηρώντας σταθερούς τους παράγοντες κίνδυνος και

ανάπτυξη. Για παράδειγμα οι Beaver και Dukes εντόπισαν ότι, οι δείκτες Ρ/Ε ενός
χαρτοφυλακίου εταιρειών που χρησιμοποιούσαν την επιταγχυνόμενη μέθοδο απόσβεσης,
ήταν υψηλότεροι από εκείνους που χρησιμοποιούσαν τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης. Τα
δύο χαρτοφυλάκια ήταν παρόμοια από άποψη κινδύνου (beta) και μεγέθυνσης (growth).
Περαιτέρω, όταν τα κέρδη του χαρτοφυλακίου που χρησιμοποιούσαν τη σταθερή μέθοδο,
προσαρμόζοντο στην επιταγχυνόμενη μέθοδο απόσβεσης τα Ρ/Ε ήταν ίδια και για τα δύο
χαρτοφυλάκια. Με άλλα λόγια οι διαφοροποιήσεις στα Ρ/Ε στα δύο χαρτοφυλάκια
εξαφανίζονταν, όταν τα κέρδη προσδιορίζοντο με ενιαία μέθοδο απόσβεσης.
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1.3. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Όπως προαναφέραμε, ο λογιστής αντλεί πληροφορίες από πηγές εσωτερικές στην
επιχείρηση, ενώ ο αναλυτής χρησιμοποιεί περισσότερο πληροφορίες εκτός επιχείρησης
(εξωτερικές πηγές). Ειδικότερα, ο λογιστής χρησιμοποιεί πληροφορίες που βασίζονται κυρίως
σε ιστορικά κόστη (στοιχεία παρελθόντος), ενώ ο αναλυτής χρησιμοποιεί πιο πρόσφατα
στοιχεία. Πάντως τόσο ο λογιστής όσο και ο αναλυτής θα πρέπει να χρησιμοποιούν στοιχεία
που βασίζονται σε κάποιους κανόνες, κατά την εκτίμηση της αξίας μιας επιχειρηματικής
μονάδας. Οι συναλλαγές του παρελθόντος

αποτελούν την πρώτη ύλη για τη διαδικασία

αυτή.
Συγκεκριμένα αυτές αποτελούν οδηγό λήψης

αποφάσεων, όπως και τα στοιχεία που

αντλούνται από αυτές. Μέσοι, ρυθμοί μεγέθυνσης και μετρήσεις της μεταβλητότητας
μπορούν να εκτιμηθούν από τις συναλλαγές του παρελθόντος.
Τα τρέχοντα κέρδη, μπορούν να βασίζονται σε κάποια χαρακτηριστικά των συναλλαγών
του

παρελθόντος

που

αφορούν

μέσους

ρυθμούς

ανάπτυξης

και

μετρήσεις

της

μεταβλητότητας. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι πολλαπλασιαστές κερδών πιθανόν να
εξαρτώνται από τον ρυθμό μεγέθυνσης και τις μετρήσεις της μεταβλητότητας

αλλά είναι

βολικό να μεταβάλλουμε τους λογιστικούς κανόνες όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, έτσι ώστε
αυτοί να είναι όσο το δυνατόν ανεξάρτητοι, από την ανάπτυξη που σημειώθηκε στο
παρελθόν και τη μεταβλητότητα.
Οι οικονομολόγοι μερικές φορές υποστηρίζουν ότι, τα κέρδη μπορούν να βασίζονται σε
εκτιμήσεις των μελλοντικών ταμειακών ροών. Το πρόβλημα με αυτή την άποψη, είναι ότι οι
μελλοντικές ταμειακές ροές δεν ακολουθούν κάποιους κανόνες,

όπως και οι ρυθμοί

ανάπτυξής τους. Επομένως, είναι δύσκολο να εξετασθεί αν μια ομάδα λογιστικών κανόνων,
οδηγεί σε μια ικανοποιητική εκτίμηση του μέσου ύψους των μελλοντικών ταμειακών ροών.
Οι ταμειακές ροές χαρακτηρίζονται από υψηλή μεταβλητότητα.
Ένας άλλος λόγος χρησιμοποίησης των λογιστικών κανόνων, είναι ότι οι λογιστικές
διαδικασίες που χρησιμοποιούνται μπορούν να επαναληφθούν προκειμένου να επαληθευθούν
τα αποτελέσματα. Ο ελεγκτής μπορεί να ελέγξει την εργασία του λογιστή και οι επιτροπές
που δημιουργούν νέους λογιστικούς κανόνες, μπορούν η μία να ελέγξει την άλλη. Με άλλα
λόγια τα κέρδη μπορούν να ελεγχθούν.

1.4.ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ ΚΕΡΔΩΝ
Σημαντικό στοιχείο μιας αποτελεσματικής αγοράς (efficient market), είναι ότι οι τιμές
των μετοχών αντανακλούν σημαντική ποσότητα πληροφόρησης,

για τις εσωτερικές και
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εξωτερικές συναλλαγές, που επηρεάζουν την επιχείρηση. Με ένα ικανοποιητικό λογιστικό
σύστημα και σωστές μεθόδους ανάλυσης των μέτοχων, οι τιμές Οα αντανακλούν
πληροφορίες για σημαντικές εξελίξεις γρήγορα και με ακρίβεια. Περαιτέρω, σε αυτή την
περίπτωση, οι τιμές των μετοχών θα δώσουν ικανοποιητικές εκτιμήσεις της αξίας μιας
επιχείρησης, ακόμα και αν οϊ λογιστές καί Οί αναλυτές δεν κανουν σωοτα τη δουλειά τους.
Αντικειμενικός στόχος,

της δημιουργίας μιας σειράς κανόνων για την εκτίμηση των

κερδών ή των κανόνικοποιημένων κερδών, είναι ο εντοπισμός μιας τιμής που μπορεί να
πολλάπλοσιοστει με εναν πρότυπό πολλαπλασιαστή κερδών (π.χ. 10), ώστε να εκτιμηΟει η
αξία μιας μετοχής. Όταν οι πολλαπλασιαστές κερδών διαφέρουν από αυτό το πρότυπο,
κύρια

η

αιτία συνήθως είναι ότι τα κέρδη έχουν παραποιηθεί. Είναι σπάνιο μια ασυνήθιστη

τιμή του πολλαπλασιαστή κερδών, να οδηγεί σε υποτιμημενες η υπερτιμημένες μετοχες, σε
μια αποτελεσματική αγορά, γιατί αυτό θα οδηγούσε σε ευκαιρίες για κερδοσκοπία από τους
επενδυτές.
Όταν ο πολλαπλασιαστής κερδών, παίρνει ασυνήθιστες τιμές, 0α μπορούσε να υποΟεσει
κάποιος ότι η τιμή είναι σωστή και τα κέρδη λανθασμένα. Οι τιμές είναι πιο αξιόπιστες ως
οδηγοί στην εκτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης

από ότι τα κέρδη (παρακάτω θα

αναλύσουμε τη συσχετιση τιμών καί κερδών).
Όπως σημειώσαμε παραπάνω, τα λογιστικά κέρδη είναι αποτέλεσμα κανόνων που έχουν
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κλεισίματος του ισολογισμού με αποτέλεσμα, τοσο Οί κανόνες οσο καί Οί πληροφορίες να
έχουν το μειονέκτημα της χρονικής απαξίωσης.

Περαιτέρω, ο λογιστής σε πολλές

περιπτώσεις αγνοεί πληροφορίες εξωτερικές σι οποίες πιθανόν να επηρεάζουν τις τιμές των
μέτοχων. Εξαιτιας αυτής της κατάστασης

δεν είναι αξιοπερίεργο οτι οι πολλαπλασιαστές

κερδών που βασίζονται στα λογιστικά κέρδη να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις.
Ο αναλυτής μπορεί να αντλήσει πληροφορίες από εξωτερικές πηγές στην προσπάθεια του
να δημιουργήσει τα κανονικοποιημενα κέρδη, αλλά δεν εχει στη διάθεση του ενο μέρος της
εσωτερικής πληροφόρησης που χρησιμοποιεί ο λογιστής. Αποτέλεσμα και αυτής της
κατάστασης είναι τα κέρδη που προσδιορίζουν οι αναλυτές να παρουσιάζουν επίσης
διαφοροποιήσεις.
Τελικά οι δείκτες Ρ/Ε παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις γιατί ο στόχος να έχουμε ένα
σταθερό-πρότυπο δείκτη

δεν είναι σαφής. Μερικές μεταβολές στους λογιστικούς κανόνες

μας απομακρύνουν από αυτό το στόχο, παρά μας οδηγούν σε αυτόν. Για παράδειγμα, αν ο
στόχος αυτός ήταν σαφής, οι λογιστικοί κανόνες θα μεταβάλλονταν,

έτσι ώστε να

παρουσιάζουμε διαρκώς κέρδη. Οι ζημίες θα ήταν ανύπαρκτες : από τη στιγμή που οι τιμές
των μέτοχων είναι παντο θεπκες, θα πρεπεϊ να ξεκινήσουμε με κέρδη προκειμενου να
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πολλαπλασιάσουμε αυτά με ένα πρότυπο πολλαπλασιαστή κερδών και να εκτιμήσουμε την
αξία μιας επιχείρησης.

1.5. Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
Η μαγεία των κερδών είναι ότι οι πολλαπλασιαστές κερδών είναι σταθεροί. Είναι όμως
τελικά σταθεροί ; Πως μπορούμε να πούμε,

ότι οι πολλαπλασιαστές κερδών είναι πάντα

σταθεροί, όταν μερικοί από αυτούς είναι υπερβολικά

υψηλοί, και άλλοι δεν μπορούν να

υπολογιστούν λόγω ύπαρξης ζημιών.
Οι πολλαπλασιαστές κερδών θεωρούνται σταθεροί,

συγκρινόμενοι με ένα άλλο βασικό

εναλλακτικό δείκτη, το λόγο χρηματιστηριακής τιμής προς εσωτερική αξία μετοχής (price
to book value ratio). Οι λογιστές, οικονομολόγοι και χρηματοοικονομικοί αναλυτές
συμφωνούν ότι η εσωτερική αξία της καθαρής θέσης μιας επιχείρησης, είναι ένας αριθμός,
που σε γενικές γραμμές απεικονίζει την αξία της αγοράς ή πιθανόν ποια θα έπρεπε να είναι η
αξία αγοράς της καθαρής θέσης. Δεν συμφωνούν όλοι, ότι τα κέρδη θα πρέπει να μετρούν
την αξία αγοράς.
Πάντως σύμφωνα

με την εμπειρική μελέτη του Stephen Stickells οι πολλαπλασιαστές

κερδών είναι περισσότερο σταθεροί συγκρινόμενοι με τους δείκτες τιμής προς εσωτερική
αξία μετοχής4.
Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι μέτρησης των κερδών και της εσωτερικής ή λογιστικής αξίας.
Ο Stickells μελέτησε τα κέρδη πριν και μετά από τα έκτακτα αποτελέσματα (extraordinary
items) και την εσωτερική αξία πριν και μετά τα άύλα περιουσιακά στοιχεία. Τα ανά μετοχή
στοιχεία, τόσο για τα κέρδη όσο και για την εσωτερική αξία, προήλθαν από τη διαίρεση των
συνολικών μεγεθών,

με τον αριθμό των κοινών μετοχών, συμπεριλαμβανομένων και των

ισοδύναμων κοινών μετοχών .
Επειδή υπήρχε η πιθανότητα τα κέρδη ή η εσωτερική αξία να είναι χαμηλού ύψους ή και
αρνητικά μεγέθη ο Stickells αντέστρεψε τους εν λόγω δείκτες. Εξέτασε τη σταθερότητα των
δεικτών :
•

Κέρδη προς τιμή.

•

Εσωτερική αξία προς τιμή.

Αυτή η παραδοχή περιόρισε το πρόβλημα

μιας επιχείρησης που μεταπηδούσε από

υψηλούς θετικούς πολλαπλασιαστές κερδών σε υψηλούς αρνητικούς καθώς τα κέρδη
μεταπηδούσαν από χαμηλά θετικά σε χαμηλά αρνητικά.

4 Stephen C. Stickells "A Comparative Analysis of the Relationships of Price to Earnings and Price to Book
Values" (Masters Thesis, MIT, May 1980), από το άρθρο του Fischer Black, ''The Magic in Earnings : Economic
versus Accounting Earnings, Financial Analysts Journal, November-December 1980.
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εσωτερικής αξίας. Ακόμα και αν οι λογιστές δεν έχουν αναγνωρίσει το στόχο να διαθέτουν
ένα στοιχείο κέρδους που μετρά την αξία, παρόλα αυτά έχουν προχωρήσει αρκετά στο να
τον πετύχουν. Αυτή είναι η λεγάμενη μαγεία των κερδών.

2.ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Ρ/Ε
2.1.ΓΕΝΙΚΑ
Στο σημείο αυτό θα αναλύσουμε και θα παρουσιάσουμε τα συμπεράσματα από

ένα

άρθρο των Darryl Craig, Glenn Johnson and Maurice Joy που έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό
FINANCIAL ANALYSTS JOURNAL/MARCH

-

APRIL

1987

με

τίτλο

«ACCOUNTING

METHODS AND P/E RATIOS».
Ειδικότερα,
αποθεμάτων,

θα αναφερθεί πως οι βασικές
μέθοδοι

πραγματοποίησης

αποσβέσεων,

επενδύσεων)

μέθοδοι

σχετίζονται

με

λογιστικές μέθοδοι (αποτίμηση των
φορολογικής
τον

ελάφρυνσης

πολλαπλασιαστή

κερδών

λόγω
των

επιχειρήσεων.
Οι δείκτες Ρ/Ε, όπως έχουμε αναφέρει και σε άλλα σημεία, διαδραματίζουν σημαντικό
ρόλο κατά την ανάλυση των επενδύσεων σε μετοχές και μεγάλη προσοχή θα πρέπει να
δίνεται κατά την διάρκεια της προσπάθειας για τον προσδιορισμό των συστατικών στοιχείων
που τους απαρτίζουν. Αυτό το άρθρο, όπως προαναφέραμε εξετάζει, τη σχέση που υπάρχει
μεταξύ των λογιστικών μεθόδων που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για τη σύνταξη των
οικονομικών τους καταστάσεων και του Ρ/Ε της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, εξετάζεται αν
ένα σημαντικό μέρος της μεταβλητότητας-αστάθειας (volatility) του πολλαπλασιαστή
κερδών, σχετίζεται με τις μεταβολές στις χρησιμοποιούμενες λογιστικές μεθόδους.
Η ανάλυση του θέματος αυτού είναι σημαντική για τους παρακάτω λόγους :
• πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι δείκτες Ρ/Ε είναι χρήσιμοι, κατά την επιλογή
υποτιμημένων ή υπερτιμημένων μετοχών. Με άλλα λόγια, αν οι δείκτες Ρ/Ε είναι χρήσιμοι
κατά την επιλογή των μετοχών και αν οι λογιστικές μέθοδοι σχετίζονται με αυτούς τότε
οι στρατηγικές αξιολόγησης μέσω του Ρ/Ε ενδεχομένως να αυξάνουν την αξία των
χρησιμοποιούμενων λογιστικών μεθόδων-τεχνικών.
• αν οι λογιστικές μέθοδοι σχετίζονται με τους δείκτες Ρ/Ε, τότε οι αποτιμήσεις μετοχών
που βασίζονται σε αυτούς, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις διαφοροποιήσεις στις
λογιστικές μεθόδους.
Ειδικότερα, επειδή τα κέρδη ανά μετοχή (EPS), η διαμόρφωση των οποίων επηρεάζεται
από τις υιοθετούμενες λογιστικές μεθόδους σχετίζονται άμεσα με τον δείκτη Ρ/Ε, είναι
εύλογο ότι οι λογιστικές μέθοδοι θα πρέπει να σχετίζονται με τους δείκτες Ρ/Ε. Αυτό σημαίνει
ότι οι επενδυτές θα μπορούσαν να κεφαλαιοποιήσουν τα κέρδη κατά τέτοιο τρόπο που να
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αντανακλώνται οι λογιστικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιχειρήσεων. Αν αυτό είναι που
έχει σημασία, τότε οι δείκτες Ρ/Ε και οι λογιστικές μέθοδοι θα συσχετίζονται,

με τις

συντηρητικές λογιστικές μεθόδους να οδηγούν σε υψηλότερα Ρ/Ε. Αν η αγορά δεν
διαφοροποιεί τις λογιστικές μεθόδους τότε αυτές δεν συσχετίζονται με τους δείκτες Ρ/Ε.

2.2.ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
Σε μια μελέτη τους οι

Beaver και

Dukes5 σύγκριναν τα Ρ/Ε εταιρειών που

χρησιμοποιούσαν την επιταγχυνόμενη απόσβεση (accelerated depreciation-μέθοδος
απόσβεσης ενός στοιχείου του πάγιου ενεργητικού σύμφωνα με την οποία το ποσοστό
απόσβεσης είναι μεγαλύτερο στην αρχή της οικονομικής ζωής του αγαθού και μειώνεται
σταδιακά μέχρι την πλήρη απόσβεσή του) με αυτά των εταιρειών που χρησιμοποιούσαν τη
σταθερή μέθοδο απόσβεσης (straight line depreciation). Χρησιμοποιώντας ένα δείγμα
123 επιχειρήσεων για μια περίοδο 17 ετών κατέληξαν, ότι ο μέσος Ρ/Ε ήταν μεγαλύτερος για
τις επιχειρήσεις που έκαναν χρήση της επιταγχυνόμενης απόσβεσης.
Η ανάπτυξη της επιχείρησης και ο κίνδυνος που συνδέεται με την επένδυση σε αυτή,
διαδραματίζουν σημαντικούς θεωρητικούς ρόλους στα υποδείγματα των δεικτών Ρ/Ε, αλλά οι
επιδράσεις τους είναι δύσκολο να κατανοηθούν εμπειρικά. Οι Beaver και Morse6, σημειώνουν
ότι οι διαφοροποιήσεις στις λογιστικές τεχνικές μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση
τυχόν διαφοροποιήσεων μεταξύ των δεικτών Ρ/Ε (ή Ε/Ρ) αλλά

δεν ήταν σε θέση να

ερμηνεύσουν τους δείκτες Ε/Ρ χρησιμοποιώντας τα

μεγέθυνσης (growth)

στοιχεία της

των κερδών και του κινδύνου (beta).
Στη συνέχεια της ανάλυσής μας γίνεται μια προσπάθεια να μελετηθούν οι επιδράσεις :
μέγεθος απασχολούμενων κεφαλαίων (size), κίνδυνος (risk) και κάποιες άλλες μεταβλητές.
Επιπλέον εξετάζεται η πολιτική φορολογικής ελάφρυνσης λόγω υλοποίησης επενδύσεων, οι
μέθοδοι αποτίμησης των αποθεμάτων και οι μέθοδοι απόσβεσης.

2.3. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Τα δεδομένα αντλήθηκαν από μια βάση και αφορούσαν : τις αποδόσεις της αγοράς, τις
αποδόσεις των μετοχών και προσαρμογές λόγω κατάτμησης (split) μετοχών.

5 W. BEAVER AND R. DUKES "Interperiod Tax Allocation and Depreciation Methods : Some Empirical Results"
Accounting Review July 1973, pp. 549-559, από το άρθρο που αναλύουμε Darryl Craig, Glenn Johnson and
Maurice Joy, «ACCOUNTING METHODS AND P/E RATIOS», FINANCIAL ANALYSTS JOURNAL/MARCH - APRIL
1987.
6 W. Beaver and D. Morse "What Determines Price - earnings Ratios ?" Financial Analysts Journal July/August
1978, pp. 65-76.
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Στη συνέχεια προσδιορίστηκαν οι μεταβλητές : κέρδη, δείκτης διανομής μερισμάτων
(dividend payout).
Επίσης

συγκεντρώθηκαν

στοιχεία

σχετικά

με

τις

λογιστικές

μεθόδους

που

χρησιμοποιούνται.
Κατά την επιλογή του δείγματος των επιχειρήσεων τα «κυριότερα κριτήρια» που
λήφθηκαν υπόψη ήταν:
-

οι επιχειρήσεις του δείγματος ήταν βιομηχανίες που η διαχειριστική τους χρήση έληγε

31.12..
- οι λογιστικές μέθοδοι, που χρησιμοποιούσαν οι επιχειρήσεις για αποσβέσεις, αποτίμηση
αποθεμάτων και φορολογικής ελάφρυνσης λόγω επενδύσεων, ήταν αναγνωρίσιμες.
- οι λογιστικές μέθοδοι δεν μεταβάλλονταν διαχρονικά.
- οι επιχειρήσεις όσον αφορά την αποτίμηση των αποθεμάτων,

χρησιμοποιούσαν είτε τη

LIFO είτε τη FIFO.
- οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν την επιταγχυνόμενη απόσβεση για φορολογικούς λόγους
και τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης ή

και επιταγχυνόμενη

κατά τη σύνταξη των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Το δείγμα αποτελείτο από 117 επιχειρήσεις και τα δεδομένα αφορούσαν την χρονική
περίοδο 1970-1975. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η κατανομή των λογιστικών
μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν :

ΑΠΟΣΒΕΣΗ
ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΠΙΤΑΓΧΥΝΟΜΕΝΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ ΛΟΓΩ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
FLOW THROUGH
ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΟΡΩΝ
ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
LIFO
FIFO

Σημειώνεται ότι,
υπάρχει

σποραδική

το συνολικό προς ανάλυση
αντιπροσώπευση,

των

102
15
37
9
71
58
59

δείγμα ήταν σχετικά μικρό. Περαιτέρω,
επιχειρήσεων

που

χρησιμοποιούν

την

επιταγχυνόμενη απόσβεση, για τους σκοπούς της σύνταξης οικονομικών καταστάσεων και
την αναβολή πληρωμής φόρων, λόγω υλοποίησης επενδύσεων.

Εξαιτίας αυτού του

γεγονότος χρησιμοποιήθηκε η διαστρωματική ανάλυση των μεταβολών των χρονολογικών
σειρών.
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2.4.T0 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Έγινε χρήση του μοντέλου των Litzenberger και Rao που συσχετίζει γραμμικά το
αντίστροφο του Ρ/Ε,

δηλαδή το Ε/Ρ με την ανάπτυξη και τον κίνδυνο. Στην συνέχεια

προστέθηκαν οι τρεις λογιστικές μέθοδοι - αποτίμηση αποθεμάτων, αποσβέσεις, φορολογική
ελάφρυνση λόγω επενδύσεων - και κάποιες μεταβλητές ελέγχου. Επίσης λήφθηκαν υπόψη
χρηματοοικονομικές μεταβλητές, που συσχετίζονται με τα μερίσματα, την ανάπτυξη, το
beta

και

το

μέγεθος

των

εξεταζόμενων

επιχειρήσεων.

Χρησιμοποιήθηκαν

και

ψευδομεταβλητές χρόνου που έπαιρναν τις τιμές 0 ή 1, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη και
τυχόν μη προσδιορίσιμες επιδράσεις που πιθανόν να μεταβάλλονται διαχρονικά. Με το να
περιληφθεί ο χρόνος με αυτό τον τρόπο δεν σημαίνει ότι επιβάλλεται μια αυθαίρετη
γραμμικότητα στην σχέση Ε/Ρ και χρόνο.
Το υπόδειγμα έχει ως εξής :
Ε/Ρ

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Ε/Ρ
INV
DEP
TAX
GROWTH
BETA
DIV
SIZE
Y71...Y75

Bo+B1*INV+B2*DEP+B3*TAX+
B4*GROWTH + B5*BETA+B6*DIV
B7*SIZE+B8*Y71+B9*Y72+Bio*Y73
Bu*Y74+Bi2*Y75
Όπου
Αντίστροφος του Ρ/Ε
1 FIFO
0 LIFO
1 σταθερή μέθοδος απόσβεσης
0 επιταγχυνόμενη μέθοδος απόσβεσης
1 flow - through
0 deffered tax
ΙΟετής ετήσιος κεφαλαιοποιοΰμενος ρυθμός ανάπτυξης
Beta ελάχιστων τετραγώνων
Δείκτης διανομής μερισμάτων
Σύνολο απασχολούμενων κεφαλαίων
Ψευδομεταβλητές

Με σταθερά τα υπόλοιπα στοιχεία (ceteris paribus) , θα περιμέναμε ότι οι συντελεστές
μέγεθος και ανάπτυξη να είναι αρνητικοί, που σημαίνει ότι

μεγάλες επιχειρήσεις με υψηλή

ανάπτυξη θα έχουν χαμηλό Ε/Ρ ή διαφορετικά υψηλό Ρ/Ε. Αυτό που συνήθως περιμένουμε,
είναι ότι ο συντελεστής του beta θα πρέπει να είναι θετικός παρά το γεγονός ότι οι Beaver
και Morse, σημειώνουν ότι η σχέση beta-E/P πιθανόν να είναι θετική ή αρνητική, εξαρτώμενη
από το επίπεδο των προσαρμοσμένων κερδών. Οσον αφορά το συντελεστή του παράγοντα
μερίσματα, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο καθώς υπάρχει διαρκής διαφωνία για τον ακριβή
ρόλο,

που διαδραματίζει κατά την αποτίμηση, ο δείκτης διανομής μερισμάτων. Οι

συντελεστές όσον αφορά τις ψευδομεταβλητές του χρόνου δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο
πρόσημο.

2.5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Καμία από τις ανεξάρτητες μεταβλητές δεν ήταν στενά συσχετισμένες μεταξύ τους, οπότε
δεν προσβαλλόταν η αποτελεσματικότητα και η εμπιστοσύνη στα αποτελέσματα του
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υποδείγματος. Για την επιβεβαίωση αυτού του συμπεράσματος, έτρεξε το μοντέλο σε
διαφορετικές εκδόσεις, με τις δύο περισσότερο συγραμμικές

με τις λογιστικές μεθόδους

μεταβλητές - beta και μέγεθος- να είναι εκτός μοντέλου. Το παραπάνω προαναφερθέν
σχόλιο δεν άλλαξε και σε αυτή την περίπτωση.
Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζονται τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης. Το

μοντέλο Α είναι το κύριο και περιλαμβάνει και τις τρεις λογιστικές μεθόδους που
χρησιμοποιήθηκαν.

μοντέλο

Το

Β απορρίπτει

την

φορολογική

ελάφρυνση

επενδύσεων (ITC), με αποτέλεσμα τα αυξάνει το μέγεθος του δείγματος

λόγω

αφού πολλές

επιχειρήσεις δεν ανέφεραν την επιλογή τους για το ITC και επομένως δεν είχαν περιληφθεί
στο μοντέλο Α. Το μοντέλο C απορρίπτει από το μοντέλο Β 35 επιχειρήσεις που
χρησιμοποιούν κυρίως την LIFO και πολύ λιγότερο την FIFO. Έτσι το μοντέλο C δίνει το

«καθαρότερο δείγμα».
A
VARIABLE

SIGN
EXPECTATION

Intercept
Inventory

+

Depreciation

+

ITC

+

Growth

-

Beta

+/-

Dividends

+/-

Size

-

Y71

+/'

Y72

+Λ

Y73

+/-

Y74

+/-

Y75

+/-

R2
F
No. firms
No. observations

ALL
ACCOUNTING
METHODS
-0,0269
0,0381
(2,98)**
0,062
(.28)
0,0252
(1,53)*
-0,00049
(-1,44)*
0,0219
(1,35)
-0,0413
(-3,12)**
-0,0023
(-0,93)
-0,0126
(-0,62)
-0,085
(-0,41)
0,0384
(1,83)*
0,1513
(7,19)**
0,0481
(2,32)**
0,33
1,35
46
276

B
WITHOUT ITC

C
RESTRICTED LIFO
WITHOUT ITC

0.0598
0,0279
(4,07)**
-0,0033
(-0,31)

0,0653
0,0251
(2,78)**
0,0049
(0,36)

-0,00002
(-0,21)
-0,0136
(1,85)*
-0,0322
(-4,46)**
-0,005
(-2,83)**
-0,0051
(0,43)
0,0037
(0,31)
0,0669
(5,65)**
0,1436
(12,08)**
0,0583
(4,93)**
0,31
3,89**
117
702

-0,00009
(-0,71)
-0,0267
(3,18)*
-0,0216
(-2,94)**
-0,0049
(-2,67)**
-0,0029
(-0,22)
0,0078
(0,57)
0,0716
(5,22)**
0,1367
(9,92)**
0,0666
(4,85)**
0,31
2,58**
82
492

Αποτελέσματα παλινδρόμησης (εξηρτημένη
μεταβλητή είναι το Ε/Ρ; τα t-scores σε παρένθεση)
** Σημαντικό σε επίπεδο 0,05
*Σημαντικό σε επίπεδο 0,10

Το ενδιαφέρον εντοπίστηκε στις μεταβλητές που αφορούν τις λογιστικές μεθόδουςαποτίμηση αποθεμάτων, αποσβέσεις φορολογική ελάφρυνση λόγω επενδύσεων. Θα πρέπει
πάντως

να

δούμε

τα

αποτελέσματα

όσον

αφορά

ψευδομεταβλητές χρόνου καθορίζουν ότι οι δείκτες Ε/Ρ

τις

μεταβλητές

ελέγχου.

Οι

ήταν μεγαλύτερες την χρονική
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περίοδο 1973-75 από ότι την χρονική περίοδο 1970-72. Από τις 4 χρηματοοικονομικές
μεταβλητές ελέγχου, ο δείκτης διανομής μερισμάτων και η ανάπτυξη (growth) ήταν οι
σπουδαιότεροι.
Ας λάβουμε υπόψη τώρα τις τρεις μεταβλητές όσον αφορά τις λογιστικές μεθόδους. Οταν
περισσότερο συντηρητικές μέθοδοι χρησιμοποιούνταν (LIFO, επιταγχυνόμενη απόσβεση και
αναβολή πληρωμής φόρων) η ψευδομεταβλητή έπαιρνε τιμή 1. Στην αντίθετη περίπτωση
όταν χρησιμοποιούνταν λιγότερο συντηρητικές μέθοδοι (FIFO, σταθερή απόσβεση) η
ψευδομεταβλητή έπαιρνε τιμή 0. Με βάση αυτά τα δεδομένα και την υπόθεση ότι οι
περισσότερο συντηρητικές μέθοδοι για προσδιορισμό των κερδών οδηγούν σε υψηλότερο
Ρ/Ε, από ότι οι λιγότερο συντηρητικές μέθοδοι, θα περιμέναμε ότι οι τρεις λογιστικές μέθοδοι
να έχουν σημαντικές θετικές τιμές.
Η μεταβλητή αποτίμηση

αποθεμάτων ήταν η ισχυρότερη από τις τρεις λογιστικές

μεθόδους. Έχει υψηλή σημαντικότητα και στις τρεις παλινδρομήσεις. Ο συντελεστής της
φορολογικής ελάφρυνσης ήταν

σημαντικός σε επίπεδο 0,1 αλλά αυτή η μεταβλητή

χρησιμοποιήθηκε μόνο σε μια παλινδρόμηση. Η μεταβλητή αποσβέσεις δεν ήταν σημαντική.
Αν κάποιος υιοθετήσει αυτά τα ευρήματα, η επιλογή της μεθόδου αποτίμησης των
αποθεμάτων και η μέθοδος της φορολογικής ελάφρυνσης εμφανίζονται να έχουν σημαντική
συσχέτιση με το Ε/Ρ. Αυτό σημαίνει, ότι οι επιχειρήσεις που επέλεξαν συντηρητικές
μεθόδους αποτίμησης των αποθεμάτων και φορολογικής ελάφρυνσης για σύνταξη των
οικονομικών καταστάσεων, είχαν την τάση να εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερο δείκτη Ρ/Ε
από εκείνες που είχαν επιλέξει λιγότερο συντηρητικές μεθόδους. Οι παλινδρομήσεις δεν
έδειξαν να υπάρχει σχέση ανάμεσα σε αποσβέσεις και Ε/Ρ.
Συμπληρωματικά, έχουμε δύο ακόμα «συμπεράσματα». Συγκεκριμένα, δύο στις τρεις
παλινδρομήσεις είναι σημαντικές στο να εξηγήσουν τον δείκτη Ε/Ρ όπως φαίνεται από την
τιμή του F. Οι τιμές του
υψηλές. Προκύπτει δηλαδή,

(συντελεστής ερμηνείας του μοντέλου) δεν είναι και τόσο
ότι οι μέθοδοι αποτίμησης των αποθεμάτων και της

φορολογικής ελάφρυνσης, οι χρηματοοικονομικές μεταβλητές και ειδικά η μεταβλητή χρόνου
εξηγούν ένα σημαντικό μέρος της μεταβλητότητας του Ε/Ρ αλλά αρκετό μέρος παραμένει
χωρίς εξήγηση.

2.6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η ανάλυση που έγινε παραπάνω παρέχει μόνο μια ενδεικτική κατάσταση όσον αφορά τη
συσχέτιση μεταξύ λογιστικών τεχνικών και Ρ/Ε και αυτό το γεγονός κάνει δύσκολο την
εύρεση στατιστικά σημαντικών σχέσεων. Για το δείγμα μας πάντως επιχειρήσεις με
συντηρητικές μεθόδους αποτίμησης των αποθεμάτων και φορολογικής ελάφρυνσης έχουν
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υψηλότερα Ρ/Ε. Η μέθοδος απόσβεσης δεν σχετιζόταν με το Ρ/Ε. Θα μπορούσαμε να πούμε
ότι η ερμηνεία αυτών των αποτελεσμάτων, οδηγεί σε υποστήριξη των συμπερασμάτων των
Beaver και Morse's ότι οι λογιστικές τεχνικές και το Ρ/Ε συσχετίζονται. Η αίσθηση που
προκαλείται από αυτά τα ευρήματα είναι ξεκάθαρη : οι επενδυτές κατανοούν ότι οι
συντηρητικές λογιστικές πρακτικές, οδηγούν σε συντηρητικά αποτελέσματα και λαμβάνουν
αυτό υπόψη όταν έχουν τη δυνατότητα κατά την εκτίμηση των Ρ/Ε.
Είναι δυσκολότερο να προσδιορισθεί η διαφορετικότητα στην φύση των αποτελεσμάτων.
Γιατί η μέθοδος αποτίμησης των αποθεμάτων ήταν σημαντική και η επιλογή της μεθόδου
απόσβεσης όχι ? Δεν υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Κάποιος θα
μπορούσε να συμπεράνει ότι η επιλογή του τρόπου αποτίμησης των αποθεμάτων επιδρά
στην ταμειακή ροή,

ενώ οι αποσβέσεις όχι και ότι ο δείκτης Ρ/Ε είναι περισσότερο

ευαίσθητος σε λογιστικές μεθόδους που οδηγούν σε ταμειακές ροές. Παλαιότερες μελέτες
είχαν καταλήξει ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ μεθόδων αποσβέσεων και Ρ/Ε. Ίσως αυτό να
ήταν αποτέλεσμα του γεγονότος ότι οι διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις μελέτες εξηγούν
διαφοροποιήσεις στα αποτελέσματα, συγκεκριμένα η προσπάθειά μας να αντιληφθούμε τα
δεδομένα της φορολογικής ελάφρυνσης και των μεθόδων αποτίμησης των αποθεμάτων
μπορεί να έκανε το δείγμα να είναι πολύ διαφορετικό από άλλες μελέτες που δίνουν έμφαση
στις αποσβέσεις.
Από μια άλλη σκοπιά οι ομοιότητες μεταξύ των μελετών είναι το ίδιο σημαντικό όπως και
οι διαφοροποιήσεις. Έτσι τα αποτελέσματά μας που σχετίζουν μεθόδους αποτίμησης
αποθεμάτων και φορολογικής ελάφρυνσης με το Ρ/Ε και τα αποτελέσματα που συσχετίζουν
τις μεθόδους απόσβεσης με το Ρ/Ε αν εξεταστούν από κοινού καταλήγουν στο συμπέρασμα
ότι οι λογιστικές μέθοδοι έχουν σχέση με το Ρ/Ε. Οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές που
χρησιμοποιούν το δείκτη Ρ/Ε, μπορούν να βελτιώσουν τα αποτελέσματά τους αν λάβουν
υπόψη τι χρησιμοποιεί η επιχείρηση,

λογιστικές μεθόδους αύξησης ή μείωσης των

αποτελεσμάτων και αν η επιλογή της μεθόδου είναι σημαντική.

3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ
ΚΕΡΔΩΝ
3.1. ΓΕΝΙΚΑ
Προκειμένου να κατανοήσουμε τη σχέση ανάμεσα σε λογιστικές διαφοροποιήσεις και
πολλαπλασιαστές κερδών, θα παρουσιάσουμε τα ευρήματα ενός άρθρου του περιοδικού
Journal of Financial

Economics7 που συγκρίνει τους πολλαπλασιαστές κερδών των

7 Kenneth R. French-James Μ. Poterba : "Were Japanese stock prices too high ?", Journal of Financial
Economics 29 1991.
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επιχειρήσεων της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές λογιστικές
πρακτικές (αποσβέσεις, αποτίμηση αποθεμάτων, κ.λ.π.) που υιοθετούνται σε αυτές τις
χώρες.
Η αγορά μετοχών, όπου είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια του εξωτερικού, θα πρέπει
να αποτελεί αντικείμενο δράσης των έμπειρων επενδυτών, οι οποίοι είναι γνώστες όχι μόνο
της φύσης των επιχειρήσεων του εξωτερικού, αλλά και των κλάδων δραστηριοποίησής τους,
ενώ παράλληλα έχουν και πρόσβαση σε ημερήσιες πληροφορίες για αυτές τις επιχειρήσεις και
είναι γνώστες των διαφορετικών τρόπων άσκησης των συναλλαγών στο χρηματιστήριο.
Οι Ιαπωνικές μετοχές γενικά,

συναλλάσσονται σε πολύ υψηλότερους πολλαπλασιαστές

κερδών από ότι οι Αμερικανικές και ακριβή στατιστικά στοιχεία για τους επί μέρους κλάδους
δραστηριότητας στις διάφορες χώρες, είναι δύσκολο να αντληθούν.
Από το εν λόγω άρθρο προκύπτει ότι οι λογιστικές διαφοροποιήσεις ερμηνεύουν περίπου
το 50% της μακροπρόθεσμης ανομοιότητας, ανάμεσα στους πολλαπλασιαστές κερδών των
Ιαπωνικών & Αμερικανικών

επιχειρήσεων. Για παράδειγμα,

αν οι Ιαπωνικές επιχειρήσεις

εφάρμοζαν τους Αμερικανικούς λογιστικούς κανόνες, ο πολλαπλασιαστής κερδών στην
Ιαπωνία θα διαμορφωνόταν σε 32,6 και όχι σε 53,7 το 1989.
Περαιτέρω, πρέπει να σημειωθεί ότι οι λογιστικές διαφοροποιήσεις δεν ήταν σε θέση να
ερμηνεύσουν τον διπλασιασμό του Ρ/Ε το 1986, ούτε την κάμψη του το 1990 στην Ιαπωνική
αγορά κεφαλαίου.

3.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1984-1989, ο δείκτης Nikkei στη Ιαπωνία αυξήθηκε με
ένα μέσο ετήσιο ρυθμό 27,5% και ο πολλαπλασιαστής κερδών αυξήθηκε από 37,9 στο 70,9.
Αυτές οι σημαντικές μεταβολές οδήγησαν πολλούς αναλυτές να συμπερόνουν ότι οι
Ιαπωνικές μετοχές ήταν υπερτιμημένες. Περαιτέρω, η πτώση του εν λόγω δείκτη κατά 39%
το 1990, σε συνδυασμό με την κάμψη του δείκτη Ρ/Ε στο 36,6, αποτελούν τουλάχιστον
μια επιφανειακή ένδειξη για όσους υποστήριζαν ότι οι υψηλές τιμές ήταν μια «φούσκα»

(bubble).
Στην εν λόγω εργασία εξετάζεται αν οι τιμές των Ιαπωνικών μετοχών ήταν ασυνήθιστα
υψηλές στη δεκαετία του 80 ή αν η ραγδαία αύξησή τους και εν συνεχεία σημαντική πτώση
τους μπορούν, να ερμηνευθούν σαν συνέπειες των ευκαιριών για ανάπτυξη και των
μεταβολών των αναμενόμενων αποδόσεων.
Περαιτέρω, εξετάζεται αν οι λογιστικές συμβάσεις και οι φορολογικοί κανόνες μπορούν να
επεξηγήσουν τις υψηλές τιμές των Ρ/Ε στην Ιαπωνική αγορά στο δεύτερο μισό της δεκαετίας
του 80. Συγκεκριμένα, ερευνάται ο ρόλος των διαφοροποιήσεων στους λογιστικούς και
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φορολογικούς κανόνες στη δημιουργία διαφοροποιήσεων ανάμεσα στους πολλαπλασιαστές
κερδών των Ιαπωνικών και Αμερικανικών επιχειρήσεων. Καταγράφεται το γεγονός ότι, ενώ
αρκετοί από αυτούς τους κανόνες καθιστούν τους δείκτες Ρ/Ε των Ιαπωνικών εταιρειών
συστηματικά υψηλότερους από αυτούς των ομοειδών Αμερικανικών επιχειρήσεων, αυτοί δεν
επηρεάζουν την αύξηση των Ιαπωνικών Ρ/Ε στα μέσα του 1980 ή την παρατηρούμενη
μείωση του 1990.

3.3. ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ
3.3.1. ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΩΝ
Η Ιαπωνική αγορά κεφαλαίων στα τέλη του 1989 ήταν σε ποσοστό 36% μεγαλύτερη από
την Αμερικανική. Πάντως αυτό το στοιχείο είναι παραπλανητικό για τους ακόλουθους δύο
λόγους:

Ο τα

δεδομένα

της

Αμερικανικής

αγοράς

περιλαμβάνουν

στοιχεία

μόνο

του

Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης (NYSE) και όχι του συνόλου των χρηματιστηρίων που
λειτουργούν στην Αμερική, με αποτέλεσμα να καλύπτουν περίπου το 85% της αξίας των
εισηγμένων επιχειρήσεων.
θ ένα δεύτερο και πιο σημαντικό πρόβλημα, είναι ότι η αναφερόμενη συνολική
χρηματιστηριακή αξία, δεν έχει προσαρμοστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να απαλειφθούν οι
αμοιβαίες συμμετοχές σε περιπτώσεις ομίλων,

που έχουν σαν αποτέλεσμα το διπλό

υπολογισμό ορισμένων μετοχών. Όπως αναφέρει ο McDonald (1989-The mochiai effect:

Japanese cross-holdings, Journal of Portofolio Management,

Fall, 90-94)

χρησιμοποιώντας ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα Ιαπωνικών επιχειρήσεων, οι αμοιβαίες
συμμετοχές κυριαρχούν περισσότερο στην Ιαπωνία από ότι στις ΗΠΑ. Επομένως, το μέγεθος
της Ιαπωνικής αγοράς

κεφαλαίων

είναι

υπερτιμημένο

συγκρινόμενο

με

αυτό

της

Αμερικανικής.
Αυτό το πρόβλημα μπορεί να αμβλυνθεί και να καταλήξουμε σε μια ακριβή εκτίμηση της
αξίας, με το να λάβουμε υπόψη μόνο την αξία των κεφαλαίων που κατέχουν οι εκτός ομίλου
μέτοχοι. Γενικά η αξία των κεφαλαίων που ανήκει σε εκτός ομίλου μετόχους δίνεται από τη
σχέση :
^outside

=

(l-S)*Vtota.

Όπου :
-

s : ποσοστό που κατέχουν οι εντός του ομίλου επιχειρήσεις.

-

Vtotai : η συνολική χρηματιστηριακή αξία

Ο

παρακάτω

πίνακας δείχνει τη διασπορά

των

μετοχών των εισηγμένων

στα

χρηματιστήρια Αμερικής και Ιαπωνίας :
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ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΞΕΝΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΚΡΑΤΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΛΟΙΠΟΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΙΑΠΩΝΙΑ (1989) & ΗΠΑ (1987)

ΙΑΠΩΝΙΑ
19,9%
29%

ΑΜΕΡΙΚΗ
48,1%
14,1%

4,3%
2,3%
0,4%
21,3%
16,7%
6,1%

6,6%
0,4%
6,6%
0,3%
23,9%
0%

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα οι μεμονωμένοι ιδιώτες επενδυτές ατην
Αμερική κατείχαν περίπου το 50% των κεφαλαίων των εισηγμένων εταιρειών άμεσα ή μέσω
αμοιβαίων κεφαλαίων. Οι ασφαλιστικές εταιρείες κατέχουν το 23,9% της αμερικανικής
χρηματιστηριακής αγοράς και με μικρότερα ποσοστά έρχονται οι λοιπές κατηγορίες.
Οργανωμένες επιχειρήσεις, διαφόρων κλάδων κατείχαν περίπου τα 2/3 της αγοράς
κεφαλαίου στην Ιαπωνία : μη χρηματοοικονομικοί οργανισμοί (29%), Τράπεζες (21%) και
ασφαλιστικές εταιρείες (17%). Οι μεμονωμένοι ιδιώτες επενδυτές κατείχαν μόνο το 1/5 της
αξίας του Χρηματιστηρίου του Τόκιο. Περαιτέρω, το ποσοστό που κατέχουν οι ιδιώτες
επενδυτές έχει μειωθεί διαχρονικά, από 60% στις αρχές του 1950 σε 20% στα τέλη του
1989.
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τα μη προσαρμοσμένα και τα προσαρμοσμένα για
τις αμοιβαίες συμμετοχές, μεγέθη της χρηματιστηριακής αξίας των αγορών σε Ιαπωνία και
Αμερική.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ
(ΣΕ ΔΙΣ. ΔΟΛ.)
ΕΤΟΣ
ΙΑΠΩΝΙΑ
ΗΠΑ
1986
1.746,2
2.203,2
1987
2.978,2
2.216,1
3.840,2
2.480,9
1988
4.102,1
3.027,1
1989
1990*
3.265,7
3.044,4
♦Αφορά το πρώτο εξάμηνο.

Οι

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ
(ΣΕ ΔΙΣ. ΔΟΛ.)
ΙΑΠΩΝΙΑ
ΗΠΑ
883,6
2.187,2
1.489,1
2.206,9
1.908,6
2.433,9
2.038,7
2.989,6
1.623
3.006,7

°/ο ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΙΑΠΩΝΙΑ
18,5
26,5
28,7
25,4
20,8

προσαρμογές για τις αμοιβαίες συμμετοχές σε επίπεδο

ομίλου

ΗΠΑ
48,9
39,3
36,4
37,2
38,6

οδηγούν σε

αξιοπρόσεκτα αποτελέσματα.
Παρά το γεγονός ότι τα μη προσαρμοσμένα στοιχεία, δείχνουν ότι η χρηματιστηριακή αξία
στην Ιαπωνία ήταν υψηλότερη από αυτή στις ΗΠΑ, για τα έτη από 1987 και μετά, η
χρηματιστηριακή αξία που κατέχουν, οι εκτός ομίλων μέτοχοι στην Ιαπωνία φθάνει να είναι
χαμηλότερη περίπου του 80% της αντίστοιχης αξίας στις ΗΠΑ το 1990.
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Με αυτές τις προσαρμογές η Ιαπωνική αγορά κατείχε το 25,4% της παγκόσμιας αγοράς
κεφαλάιου στα τέλη του 1989, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό της Αμερικανικής ήταν 37,2%.
Το κενό ανάμεσα σε αυτές τις δύο αγορές έγινε ακόμα μεγαλύτερο κατά τη διάρκεια του
α

εξαμήνου του 1990 σαν αποτέλεσμα της ανατίμησης του αμερικανικού δολαρίου σε

συνδυασμό με την κάμψη των τιμών των Ιαπωνικών μετοχών. Στα τέλη Ιουνίου 1990, το
μερίδιο της Ιαπωνίας στην παγκόσμια κεφαλαιαγορά ανερχόταν σε 20,8% και των ΗΠΑ στο
οο αη/.

*>0,0/0.

3.3.2. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΤΙΜΗΙΗΣ-ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ-ΜΟΧΑΕΥΣΗΣ
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει μεταξύ άλλων παρουσιάζει τους δείκτες Ρ/Ε και
τους δείκτες μερισματικής απόδοσης για τις επιχειρήσεις του μη χρηματοοικονομικού τομέα
των χρηματιστηρίων της Ιαπωνίας καί των ΗΠΑ.
Όπως φαίνεται στον εν λόγω πίνακα ο πολλαπλασιαστής κερδών στην Ιαπωνία, μετά από
διακυμάνσεις, παρουσίασε σημαντική αύξηση το 1986 μέχρι και το 1988, οπότε άρχισε να
παρουσιάζει κάμψη ιδιαίτερα στη χρήση 1990. Η σημαντική διαφοροποίηση, ανάμεσα στους
πολλαπλασιαστές κερδών των δύο χωρών ιδιαίτερα στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του
1980 είναι φανερή. Ανάμεσα στο 1974 και το 1984 το Ιαπωνικό Ρ/Ε, ήταν περίπου διπλάσιο
του αντίστοιχου Αμερικανικού. Κατά τη διάρκεια του 1986 ο Ιαπωνικός πολλαπλασιαστής
κερδών, διπλασιάστηκε από 29,4 στο 58,6, ενώ ο αντίστοιχος Αμερικανικός αυξήθηκε μόνο
κατά 21%.
Α τ_
_
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1989, και στη συνέχεια μειώθηκε μαζί με τις τιμές των μετοχών περίπου στο 30 στα μέσα
του 1990.
Ουον αφορά ιον Ιαι ιωνικό δείκιη μέρισμα πκής αιιόδουης, αυιος ιιαρουυίαυε διαχρονική
κάμψη, αντανακλώντας τη

χαμηλή διανομή μερισμάτων και την αύξηση των τιμών των

μετοχών. Το 1970 η μερισματική απόδοση των Ιαπωνικών επιχειρήσεων, ήταν υψηλότερη
αυτής των Αμερικάνικων. Παρα το γεγονος οτί η μερισματική αποδοση στην Αμερική δεν
έδειξε

κάποια

συγκεκριμένη τάση την

περίοδο

1970-1989,

η

αντίστοιχη

Ιαπωνική

παρουσίασε κάμψη.
Οι ρυθμοί εμιιορευυίμόιηιας εκφραυμενοί ως η αναλογία ιμς αξίας ιων δίακινούμενων
μετοχών προς την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, ήταν παρόμοιοι τόσο στο χρηματιστήριο του
Τόκιο όσο και σε αυτό της Νέας Υόρκης στα μέσα του 1980. Οι μέσοι ετήσιοι ρυθμοί
tpiiupt-υυιμυ1111 ίΐς yiu ιΐ|ν ntpiuuu ι^ου-ι^ο^ i|iuv /uvo uiu

iumu kui

o^t'/o uii| ixtu rupM|.

Στον πίνακα που ακολουθεί, φαίνεται ότι το ποσοστό των ξένων επενδυτών στην
Αμερικανική αγορά παρουσιάζει διαχρονική αύξηση, ενώ οι αντίστοιχοι στην Ιαπωνία
1 fWT

αυξήθηκαν ανάμεσα στα μέσα της δεκαετίας του 70 και μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 80
και μετά από αυτή την περίοδο άρχισαν να ρευστοποιούν. Αυτές οι συνθήκες ρευστοποίησης
των ξένων επενδυτών, στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80 ήταν αποτέλεσμα της
υπερτίμησης των Ιαπωνικών μετοχών.
Έχει υποστηριχθεί ότι οι υψηλές αποδόσεις, των Ιαπωνικών μετοχών και οι υψηλοί
πολλαπλασιαστές κερδών κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80 ήταν αποτέλεσμα των
υψηλών δεικτών δανειακής επιβάρυνσης. Αυτή η σκέψη δεν είναι συνεπής με τα
αποτελέσματα του

πίνακα

όπου απεικονίζεται

η

σχέση της λογιστικής αξίας των

υποχρεώσεων προς την τρέχουσα (αγοραία) αξία των ιδίων κεφαλαίων.
Ειδικότερα, στην Ιαπωνία όπου οι περισσότερες υποχρεώσεις είναι βραχυπρόθεσμες, οι
διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε τρέχουσες και λογιστικές αξίες των υποχρεώσεων είναι μικρές.
Η απόκλιση μπορεί να είναι μεγαλύτερη στις ΗΠΑ. Οι Αμερικανικοί δείκτες Ξένων προς Ίδια
κεφάλαια, δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη τάση. Αντίθετα στην Ιαπωνία παρουσιάζουν μια
διαχρονική κάμψη (βελτίωση), ειδικότερα μετά το 1982.
Συμπερασματικά, παρά το γεγονός ότι οι Ιαπωνικοί Δείκτες Ξένων προς Ίδια κεφάλαια
είναι υψηλότεροι των αντίστοιχων Αμερικανικών κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70 είναι
σημαντικά χαμηλότεροι των Αμερικανικών κατά τη διάρκεια της περιόδου 1986-1989.

Ρ/Ε
ΕΤΟΣ
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

ΙΑΠΩΝΙΑ
9
13,5
23,3
13,9
16,5
25,2
22
19,3
21,5
16,6
17,9
24,9
23,7
29,4
26,3
29,4
58,6
50,4
54,3
53,7
36,6

ΗΠΑ
18,6
18,7
19,3
12,3
7,9
11,8
11,2
9,1
8,2
7,5
9,6
8,2
11,9
12,6
10,4
15,4
18,7
14,1
12,9
14,8
15,9

ΜΕΡΙΣΜΑΊΊΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΞΕΝΟΙΕΠΕ ΝΑΥΤΕΣ
(%:
(°/°)
ΙΑΠΩΝΙΑ
ΗΠΑ
ΙΑΠΩΝΙΑ
ΗΠΑ
4,57
3,3
3,7
4,9
3,57
2,9
5,2
3,6
1,81
2,5
4
4,5
2,62
3,4_____
4
4,3
5
2,93
3,2
4,5
4,8
3,8
3,6
2,2
1,93
3,7
4,7
_____ 3,7
5
3
4,6
2,11
5,2
2,7
4,7
1,71
1,78
5,3
3
4,6
1.72
5,8
4,8
4.4
1,46
5,3
6,4
5,1
1,39
4,6
7,6
5,3
8,3
5,6
3,7
1/15 _
5,6
8,8
1,17
4,1
3,4
7,4
5,9
1,1
0,75
3
7
6,7
0,72
3,2
5,3
7
0,6
3
7,2
_____ 4,8
0,52
7,7
2,8
4,3
0,73
3,2

ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΑ/ΙΔΙΑ
ΙΑΠΩΝΙΑ
1,63
2,13
2,23
1,38
1,44
2,13
1,88
1,82
1,62
1,78
1,59
1,64
1,44
1,03
0,93
0,85
0,58
0,52
0,48
0,45
-

ΗΠΑ
0,54
0,5
0,48
0,69
1,04
0,78
0,72
0,85
0,91
0,83
0,64
0,76
0,7
0,64
0,75
0,67
0,67
0,73
0,74
0,67
-

ιοί

3.4.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ & ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ ΚΕΡΔΩΝ
3.4.1. ΓΕΝΙΚΑ
Πολλοί αναλυτές, ερμηνεύουν τους υψηλούς Ιαπωνικούς πολλαπλασιαστές κερδών κατά
τη διάρκεια του δεύτερου μισού της δεκαετίας του 80, ως αποτέλεσμα των ανορθολογικά
υψηλών τιμών,

των Ιαπωνικών μετοχών. Άλλοι υποστηρίζουν ότι τα υψηλά Ρ/Ε, είναι

αποτέλεσμα των Ιαπωνικών λογιστικών τεχνικών. Στο σημείο αυτό θα γίνει αναφορά στο αν
οι διαφοροποιήσεις μεταξύ Ιαπωνικών και Αμερικανικών λογιστικών πρακτικών, μπορούν να
ερμηνεύσουν τη συμπεριφορά των Ιαπωνικών πολλαπλασιαστών κερδών τη δεκαετία του 80
και το 1990.
Σύμφωνα με δύο παράγοντες ακόμα και αν οι λογιστικές πρακτικές μπορούν να
ερμηνεύσουν τις ιστορικές διαφοροποιήσεις, ανάμεσα στους πολλαπλασιαστές κερδών των
δύο χωρών, αυτές δεν είναι σε θέση να ερμηνεύσουν τη μεγέθυνση αυτών των
διαφοροποιήσεων το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80 και το 1990. Ειδικότερα :

Ο οι μεταβολές στις γενικά αποδεκτό λογιστικές αρχές στην Ιαπωνία, περιόρισαν τις
λογιστικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις Ιαπωνικές και Αμερικανικές επιχειρήσεις κατά τη
διάρκεια της περιόδου που οι Ιαπωνικοί πολλαπλασιαστές κερδών παρουσίαζαν αύξηση.
θ όπως αποδείχτηκε η αύξηση του Ιαπωνικού Ρ/Ε από 29,4 το 1985 στο 53,7 το 1989

ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των τιμών των μετοχών, παρά της πτώσης των κερδών.
Συγκεκριμένα, οι πραγματικές τιμές των μετοχών παρέμειναν σταθερές την περίοδο 19701980, αυξήθηκαν προοδευτικά τα επόμενα 5 χρόνια και στη συνέχεια αυξήθηκαν με ένα
μέσο ετήσιο ρυθμό 27,1%, την περίοδο 1986-1989. Από την άλλη, τα πραγματικά κέρδη
ανά μετοχή παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα την περίοδο 1970-1990. Μια πτώση κατά 28%
στα κέρδη ανά μετοχή το 1986 οδήγησε σε διπλασιασμό του Ρ/Ε, αλλά ο εν λόγω δείκτης
παρέμεινε σε επίπεδο άνω του 50, για τις επόμενες τρεις χρήσεις,

παρά την αύξηση των

κερδών με ετήσιους ρυθμούς 26%, 30% και 18%.
Ακόμα και αν οι διαφοροποιήσεις στις λογιστικές πρακτικές δεν μπορούν να ερμηνεύσουν
την μεγέθυνση των Ιαπωνικών Ρ/Ε κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 1980, αυτές
μπορούν να ερμηνεύσουν ένα μέρος της ιστορικής μεταβλητότητας, ανάμεσα στους
πολλαπλασιαστές κερδών των δύο χωρών.
Ειδικότερα, τρεις παράγοντες είναι σημαντικοί :

Ο διαφοροποιήσεις στη σημαντικότητα των θυγατρικών επιχειρήσεων και στη χρήση των
ενοποιημένων κερδών στις περιπτώσεις ομίλων.
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θ διαφοροποιήσεις στους λογαριασμούς αποθεματικών (reserve accounts) , που
επιτρέπουν στις Ιαπωνικές επιχειρήσεις να παρακρατούν σημαντικά ποσά από τα δηλωθέντα
κέρδη, για χρηματοδότηση μελλοντικών επενδύσεων ή έκτακτων αναγκών.
θ διαφοροποιήσεις στις ακολουθούμενες τεχνικές αποσβέσεων.
Παρακάτω θα ασχοληθούμε με αυτούς τους παράγοντες και θα γίνει μια αναφορά στην
απόκλιση μεταξύ οικονομικών και λογιστικών κερδών στις δύο χώρες.

3.4.2. ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Τα ενοποιημένα κέρδη, που περιλαμβάνουν τα καθαρά κέρδη των θυγατρικών και άλλων
επιχειρήσεων, όπου η μητρική κατέχει περισσότερο από το 20% του μετοχικού τους
κεφαλαίου, αποτελούν το κυρίαρχο μέτρο έκφρασης των κερδών στις ΗΠΑ, σε αντίθεση με
την Ιαπωνία όπου τα μη ενοποιημένα κέρδη αποτελούν το κυρίαρχο μέτρο.
Παρά το γεγονός, ότι οι γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές στην Ιαπωνία απαιτούν όπως
οι επιχειρήσεις να αποκαλύπτουν τα ενοποιημένα κέρδη, τα μη ενοποιημένα κέρδη
αποτελούν τη βάση για τις περισσότερες αναλύσεις, και χρησιμοποιούνται στους αριθμητές
των πολλαπλασιαστών κερδών.
Περαιτέρω, από τη στιγμή που οι διεπιχειρησιακές συμμετοχές, είναι πολύ πιο σπουδαίες
στην Ιαπωνία σε σχέση με τις ΗΠΑ και ταυτόχρονα τα ενοποιημένα κέρδη των ομίλων στην
εν λόγω χώρα, δεν αντανακλούν τα παρακρατηθέντα κέρδη των θυγατρικών, στις οποίες η
μητρική συμμετέχει με ποσοστό μικρότερο του 20%,

οι συγκρίσεις των ενοποιημένων

κερδών δεν είναι ορθολογικές. Παράλληλα, από τη στιγμή, που οι τιμές των μετοχών
αντανακλούν τα πλήρη δικαιώματα της μητρικής στα κέρδη των θυγατρικών, ενώ τα μη
ενοποιημένα κέρδη αντανακλούν μόνο τα μερίσματα που έχουν ληφθεί από τις θυγατρικές
υπάρχει μια συστηματική προκατάληψη για υψηλότερους πολλαπλασιαστές κερδών στην
Ιαπωνία σε σχέση με τους αντίστοιχους των ΗΠΑ.
Για να αποφύγουμε αυτή την προκατάληψη, προσδιορίζουμε τους πολλαπλασιαστές
κερδών βασιζόμενοι μόνο στα κέρδη και τα απασχολούμενα κεφάλαια της μητρικής. Έτσι στη
διαδικασία προσαρμογής για αποφυγή διπλού υπολογισμού των συμμετοχών, οδηγούμεθα
σε περιορισμό της επίδρασης των διεπιχειρησιακών συμμετοχών σε τιμές και κέρδη.
Δύο προσαρμογές είναι αναγκαίες για την διόρθωση των Ρ/Ε στις περιπτώσεις των
ενοποιημένων λογιστικών καταστάσεων :

Ο προσαρμόζουμε τις τιμές,

έτσι ώστε να απομονώσουμε

το μέρος της αξίας που

προέρχεται από τις διεπιχειρησιακές συμμετοχές. Αν υποθέσουμε, ότι ενδιαφερόμαστε για
τους πολλαπλασιαστές κερδών των επιχειρήσεων, που δεν ανήκουν στον χρηματοοικονομικό
τομέα, η προσαρμοσμένη τιμή θα είναι Ρ*=(1-μ*5)*Ρ, όπου μ=(αξία όλων των μετοχών που
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διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο)/(αξία μετοχών του μη χρηματοοικονομικού τομέα),
s' είναι το μερίδιο της αγοράς που κατέχουν οι επιχειρήσεις του μη χρηματοοικονομικού
τομέα. Αυτή η διαδικασία, επαναπροσδιορίζει την αξία των μη χρηματοοικονομικών
επιχειρήσεων, σαν εκείνη την αξία των κοινών μετοχών μείον την αξία των μετοχών που
αντανακλούν την αμοιβαία συμμετοχή των επιχειρήσεων ενός ομίλου.

θ απομονώνουμε τα διεπιχειρησιακά

μερίσματα,

από

τα

κέρδη

των

μητρικών

επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, αν η αναλογία των διανεμηθέντων μερισμάτων τόσο για τις
επιχειρήσεις του χρηματοοικονομικού τομέα

όσο

και

για τις επιχειρήσεις του

μη

χρηματοοικονομικού τομέα είναι d, τότε τα σχετικά κέρδη είναι ίσα με E*=(l-s*p*d)*E. Ο
προσαρμοσμένος πολλαπλασιαστής κερδών θα είναι:

P7E*=[(l-p*s)/ (l-s*p*d)]*(P/E)
Στον πίνακα

που ακολουθεί φαίνεται

η επίδραση της προσαρμογής λόγω των

διεπιχειρησιακών συμμετοχών, στους Ιαπωνικούς πολλαπλασιαστές κερδών για την περίοδο
1975-1990. Τον Αύγουστο 1990 όταν το μέσο ποσοστό διανομής των μερισμάτων στην
Ιαπωνία ήταν 0,267 και το μ*ε 0,391 ο προσαρμοσμένος συντελεστής (1-μ*ε)/ (l-s*p*d)
ανήλθε σε 0,680. Επομένως η προσαρμογή λόγω διεπιχειρησιακών συμμετοχών περιόρισε το
Ρ/Ε από 36,6 στο 24,9. Η επίδραση των διεπιχειρησιακών συμμετοχών στο Ρ/Ε διαχρονικά
παρουσιάζει ανοδική τάση.
ΙΑΠΩΝΙΑ

ΗΠΑ

ΙΑΠΩΝΙΑΗΠΑ

ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΕΤΗ

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

ΜΗΣΥΝΤΕΛΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟ
ΜΗ
ΠΡΟΣΑ
ΠΡΟΣΑ
ΤΗΣ
ΣΟ Ρ/Ε
ΤΗΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΣΜΕΝΟ Ρ/Ε ΠΡΟΣΑΡΜΟ ΡΜΟΣΜ
ΡΜΟΣΜ ΠΡΟΣΑΡΜ
ΑΠΟΘΕΜΑ
ΣΜΕΝΟ Ρ/Ε
ΕΝΟ
ΕΝΟΣ
ΟΓΗΣ
ΤΙΚΩΝ
Ρ/Ε
Ρ/Ε
0,784
19,8
0,98
0,786
25,2
15,2
11,8
11
22
0,824
18,1
0,98
0,837
14,9
10,1
11,2
19,3
0,797
15,4
0,98
0,866
13,1
8,1
9,1
21,5
0,792
17
0,98
0,89
14,9
8,2
7,5
16,6
0,778
12,9
0,98
0,906
11,5
7,5
6,8
13,8
0,98
17,9
0,77
0,931
12,6
9,6
8,7
24,9
0,764
19
0,98
0,91
17
8,2
7,6
23,7
0,769
18,2
0,98
0,913
16,3
11,9
11,1
0,98
0,938
29,4
0,795
23,4
21,5
12,6
11,9
0,734
0,98
0,95
18
26,3
19,3
10,4
9,4
29,4
0,694
20,4
0,98
0,928
18,6
15,4
14,2
58,6
0,695
40,7
0,98
0,913
36,5
18,7
17,5
0,665
50,4
33,5
0,98
0,926
30,4
14,1
12,9
54,3
0,656
35,6
0,98
0,936
32,7
12,9
11,7
53,7
0,663
35,6
0,98
0,936
32,6
14,8
13,5
36,6
0,68
24,9
0,98
0,936
22,8
15,9
14,5

P/CE

P/CE

6,6
7,7
6,2
7,4
6,9
6,3
6,9
7,2
9,3
9,3
9
14,4
19,7
17,2
18,4
12,6

6,9
6,9
5,6
5,1
4,7
5,6
4,6
5,5
6,4
5,6
6,9
7,2
6,9
6,5
7,7
7,3
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3.4.3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
Ο Ιαπωνικός φορολογικός κώδικας επιτρέπει στις επιχειρήσεις να παρακρατούν κέρδη
προκειμένου

να

αντιμετωπίσουν

έκτακτες

ανάγκες

(επιστροφές

εμπορευμάτων,

αποζημιώσεις λόγω εγγυήσεων, ζημίες λόγω επισφαλών απαιτήσεων, αποζημιώσεις λόγω
συνταξιοδότησης του προσωπικού).
Για παράδειγμα, οι Ιάπωνες συνήθως συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 60 χρόνων και ο
εργοδότης τους αποζημιώνει με ενα ποσο που σε μερικες περιπτώσεις είναι ίσο με τις ετήσιες
αποδοχές τους. Έτσι οι επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν ένα αποθεματικό ίσο με το
40% του ποσού που οι εργαζόμενοι θα εισέπρατταν, αν η επιχείρηση εκκαθαρίζετο και όλοι
εργαζόμενοι συντσξιοδοτουνταν. Λόγω του

οτϊ

οι Ιαπωνικές λογιστικές πρακτικές απαιτούν

ομοιομορφία ανάμεσα στη φορολογική πλευρά του εισοδήματος των επιχειρήσεων και αυτού
που προσδιορίζεται από τις λογιστικές καταστάσεις, οι μειώσεις του φορολογητέου
εισοδήματος περιορίζουν αναλογα

καί τα λογιστικά κέρδη. Η καθαρή επίδραση τέτοιας

μορφής αποθεματικών στα προ φόρων κέρδη, είναι να μειώσει τα κέρδη σε επίπεδα
χαμηλότερα από εκείνα που θα διαμορφώνονταν στις ΗΠΑ.
\j
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America, New York) προτείνει μια μέθοδο απάλειψης της επίδρασης τέτοιας φύσεως
αποθεματικών στα κέρδη. Προσδιορίζει την καθαρή συνεισφορά που θα μπορούσε να
πραγματοποιήσει η επιχείρηση απο την εκμετάλλευση των εν λογω αποθεματικών καί
σημειώνει ότι τα μετά από φόρους κέρδη θα βελτιώνονταν κατά :
Eadj-Ereport= (1-φ)*(καθαρή συνεισφορά αποθεματικών)
'ΠπΛ! ι /r\ cn/ni η sr\r\r\n X /ά\/ι\rr\r /τι iwTcXcm-nr
cni\/ciAnrrc/.\\i
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v ·

Ο συντελεστής προσαρμογής λογω των αποθεματικών φαίνεται στη οτηλη 4 του πίνακα
της προηγούμενης παραγράφου και έχει μικρή επίδραση στους πολλαπλασιαστές κερδών.

η Λ

Λ

ΛΛΓΤΓΤΤΙ/U Λ ΠΛΓΟΓΓΕΛΜ
/ιν ϋ.ιιι\Μ AllUfcPEKaljj

Η τελευταία βασική διαφορά ανάμεσα στις λογιστικές πρακτικές των Αμερικανικών και
Ιαπωνικών

επιχειρήσεων αφορά τις αποσβέσεις.

Στις ΗΠΑ δίνεται

η δυνατότητα

χρησιμοποίησης διαφορετικών λογιστικών κανόνων για φορολογικούς σκοπούς καί άλλων για
τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται η
επιταγχυνόμενη απόσβεση για την πρώτη περίπτωση και η σταθερή απόσβεση για την
δεύτερη περίπτωση. Με αυτή την τακτική περιορίζεται το φορολογητέο εισόδημα σε σχέση
με αυτό που εμφανίζεται στις λογιστικές καταστάσεις.
Οι Ιαπωνικές επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν και αυτές μεταξύ σταθερής και
επιταγχυνομενης απόσβεσης αλλα θα πρεπει να χρησιμοποιούν την ιδία μέθοδο και για τους
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δύο προαναφερθέν ι ες υκοιιούς.

θύσου πκα

στην εν λογω χώρο, όλες

χρησιμοποιούν την επιτανχυνόμενη απόσβεση,

οϊ

ειιΐχειρήυεις

αφού ελαχιστοποιεί στα πρώτα χρόνια της

επένδυσης την επιβάρυνση φόρων σε σχέση με τη σταθερή μέθοδο που μεγιστοποιεί το
καθαρό

εισόδημα.

Επομένως μια τυπική

Ιαπωνική

επιχείρηση

αποσβένει τα

πάγια

περιουσιακά στοιχεία γρηγορότερα από μια τυπική Αμερικανική επιχείρηση.
Οι διαφοροποιήσεις στους κανόνες απόσβεσης οδηγεί σε μια συστηματική διαφοροποίηση
των πολλαπλασιαστών κερδών από χώρα σε χώρα. Συγκεκριμένα, αν σε μια χώρα όπου η
τακτική είναι να αποσβένονται γρήγορα τα πάγια στοιχεία, οι επιχειρήσεις έχουν αποκτήσει
τις ενσώματες παγιοποιήσεις τους στο μακρινό παρελθόν,

τότε η καθαρή επίδραση της

ταχύτερης απόσβεσης θα είναι να εμφανίζονται υψηλότεροι δείκτες Ρ/Ε. Στην πράξη πάντως
πολλές Ιαπωνικές επιχειρήσεις αναπτύχθηκαν ραγδαία τις δεκαετίες του 70 και 80,

με

αποτέλεσμα να υπερισχύουν σε αυτές τα νέα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τελικά οι
μειώσεις λογω αποσβέσεων να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες των ομοείδων Αμερικάνικων
επιχειρήσεων. Επομένως η χρήση της επιταγχυνόμενης απόσβεσης τείνει να μειώνει τα
καθαρά κέρδη και να οδηγεί σε αύξηση του πολλαπλασιαστή κερδών στις Ιαπωνικές
επιχειρήσεις σε σχέση με τις αντίστοιχες Αμερικανικές.
Ακριβής σύγκρισης των αποσβέσεων μεταξύ Αμερικανικών και Ιαπωνικών επιχειρήσεων,
απασεί λεπτομερείς πληροφορίες για το μίγμα των παγιοποιήσεων και της διαχρονικής
εξέλιξης των αποσβέσεων σε αυτές τις δύο χώρες. Η συλλογή αυτών των στοιχείων είναι
αρκετά δύσκολη.
Πάντως μπορούμε να οριοθετήσουμε την επίδραση της επιταγχυνόμενης απόσβεσης
στους Ιαπωνικούς πολλαπλασιαστές κερδών, υιοθετώντας μια ακραία υπόθεση
πάγια

περιουσιακά

οτϊ

όλα τα

στοιχεία των επιχειρήσεων τέθηκαν σε λειτουργία την αμέσως

προηγούμενη χρήση. Αφού όλες οι Ιαπωνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν για τις αποσβέσεις
τη μέθοδο της διπλάσιάς μειωσεως, οι αποσβέσεις με βάση τη σταθερά μέθοδο, θα είναι το
μισό των αποσβέσεων που καταγράφονται στις λογιστικές καταστάσεις. Επομένως, η μένιστη
υποεκτίμηοη των προ φόρων κερδών αποτέλεσμα της επιταγχυνόμενης απόσβεσης,

είναι

ίση με το μισό των δικαιούμενων αποσβέσεων καί η μεγίστη υποεκπμηση των μετά φορών
κερδών είναι 1-φ φορές αυτού του ποσού, όπου φ ο συντελεστής φορολογίας.
Αυτή η παρατήρηση οδηγεί σε ένα πολλαπλασιαστή κερδών προσαρμοσμένο για τις
αποσβέσεις

ίσο

τουλάχιστον

με

ΕΓ6ΡοΓνΤΕΓ6ροΓί+(1·φ)*οποσβεση/2]

φορές

του

μη

προσαρμοσμένου δείκτη. Αυτό το κατώτατο όριο για το Ρ/Ε έχει βρεθεί στην Ιαπωνία ότι
ήταν 24,8 στα τέλη του 1989 και 17,3 στα μέσα του 1990.
Περαιτέρω, αντί να στηριχθούμε στο παραπάνω όριο, μπορούμε να προσδιορίσουμε την
υποεκτίμηση που προκαλούν στα κέρδη οι αποσβέσεις χρησιμοποιώντας ένα απλό μοντέλο
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συνεχούς επενδύσεων καί αποσβέσεων. Αυτό το μοντέλο,

υποθέτει ότι οι επιχειρήσεις

διαθέτουν ομοιογενή πάγια στοιχεία που αποσβένονται με βάση ένα σταθερό συντελεστή δ
και ότι οι επενδύσεις σε αυτά τα στοιχεία αυξάνουν εκθετικά με ένα ρυθμό g. Επίοης
απλοποιείται η μέθοδος της διπλάσιάς μείωσης που χρησιμοποιείται στην Ιαπωνία με την
υπόθεση ότι οι επιβαρύνσεις της

επιταγχυνόμενης απόσβεσης είναι 2δ της τρέχουσας

λογιστικής αξίας.
Με βάση τις παραπάνω απλοποιήσεις και με βάση τα ολοκληρώματα των μαθηματικών
προκύπτει ότι η τρέχουσα επιτανχυνόμενη απόσβεση (AC)

για κάθε δολάριο τρέχουσας

επένδυσης είναι AC=26/'(26+g).
Προκειμένου να μοντελοποιήσουμε τη σταθερή

απόσβεση (SL),

καθορίζουμε την

αποσβεστέα ζωή (L) κάθε πάγιου στοιχείου ως το χρόνο μέχρι που τα 2/3 του στοιχείου
απαξιωθούν, που οδηγεί σε ωφέλιμη αποσβεστέα ζωή περίπου 15 χρόνια για το δείγμα μας.
Επίσης υποθέτουμε ότι δεν υπάρχει υπολειμματίκη αξία. Με βάση αυτές τις υποθέσεις η αξία
της σταθερής απόσβεσης για κάθε δολάριο είναι ίση με SL=(l-e‘gL)/gL.
Από αυτό το μοντέλο προκύπτει ότι οι επιβαρύνσεις της σταθερής απόσβεσης θα είναι
SL/'AC=(l-e'gL)*i26+g)/26gL φορές εκείνων της επιταγχυνόμενης. Επομένως η μετατροπή
της επιταγχυνόμενης απόσβεσης σε σταθερή αυξάνει τα μετά φόρων κέρδη των ιαπωνικών
επιχειρήσεων κατά (i-cpj^i-ii-e·31-)* (20+g)/'26gL φορές.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της οτηλης 7 του πίνακα που παρουσιάστηκε στην
παραγραφο 5.4.2., η μετατροπή της επιταγχυνόμενης απόσβεσης σε σταθερή εχεί
μεγαλύτερη επίδραση στη δεκαετία του 70 σε σχέση με τη δεκαετία του 80. Αυτό αντανακλά
μια κάμψη του ρυθμού αύξησης των ονομαστικών επενδύσεων των επιχειρηματικών
μονάδων στην Ιαπωνία. Ενδεικτικά ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης ήταν 14,9% στην περίοδο
1965-1975 και 7% για την περίοδο 1975-1985.
Ο συντελεστής προσαρμογής των κερδών είναι άνω του 0,9 για τη δεκαετία του 80.
Επομένως ακόμα και μετά την προσαρμογή της επιταγχυνόμενης απόσβεσης, οι Ιαπωνικοί
πολλαπλασιαστές κερδών παραμένουν υψηλοί άνω του 30 στο τέλος των χρήσεων από το
1986 έως το 1989. Ο προσαρμοομένος δείκτης Ρ/Ε παρουσιάζει κάμψη το 1990 που πρέπει
να συνδυαστεί με την πτώση των τιμών των μετοχών. Ακολουθώντας τις Αμερικανικές
λογιστικές πρακτικές προκύπτει ότι οι εκτιμώμενοι πολλαπλασιαστές κερδών στην Ιαπωνία
είναι 22,8 στα μέσα του 1990.
Ο δείκτης τιμή προς ταμειακή ροη η ταμειακά κέρδη (P/CE) παρεχει πρόσθετες ενδείξεις
των επιδράσεων των διαφορετικών λογιστικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην Αμερική
και στην Ιαπωνία. Είναι γνωστά ότι τα ταμειακά κέρδη ορίζονται ως τα κέρδη συν τις
αποσβέσεις (προ αποσβέσεων κέρδη) και επομένως αυτά δεν επηρεάζονται από την επιλογή
107

ι ης μεθοδου αηΟυβευης. Ο δεικιιις P/CE υιίς ΗΓΊΑ υιιως cpaivtiui οτον πίνοκο ιης
παραγράφου 5.4.2. δεν παρουσίασε συγκεκριμένη τάση την περίοδο 1975-1990. Αντίθετα, ο
Ιαπωνικός P/CE συμπεριφέρεται όπως ο δείκτης Ρ/Έ.

5.

προ:

ΑΡΜΟΣΜΕΝΟΙ ΠΟΑ1ΙΜΙ Ι/ΙΜ!ΣΙΑΣΤΕΣ ΚΕΡΔΏΝ ΣΤΙΣ !ΐ!~!A

Οι προσαρμογές για τις αποσβέσεις και τα αποθεματικά που περιγράφηκαν παραπάνω
σκοπό είχαν να γίνει μια προσπάθεια έτσι ώστε τα κέρδη των Ιαπωνικών επιχειρήσεων να
γίνουν συγκρίσιμα με αυτά των Αμερικανικών.
Οι προσαρμογές για τις διεπιχειρησιακές συμμετοχές από την άλλη

μετατρέπουν τα

Ιαπωνικά κέρδη σε μια βάση απαλλαγμένη από διεπιχειρησιακές συναλλαγές.
Λόγω αυτών των προσαρμογών θα πρέπει να προχωρήσουμε και σε προσαρμογές του Ρ/Ε
των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στο δείκτη Standard & Poor, έτσι ώστε να
απομονώσουμε τις επιδράσεις των διεπιχειρησιακών συμμετοχών στις ΗΓΊΑ.
Οι

στήλες 8 καί 9 του

πίνακα της παραγράφου

5.4.2.

παρουσιάζουν τον μη

προσαρμοσμένο δείκτη Ρ/Ε του Standard & Poor και τον προσαρμοσμένο, χρησιμοποιώντας
τη διαδικασία που εφαρμόστηκε στην Ιαπωνία. Από τη στιγμή που οι διεπιχειρησιακές
συμμετοχές στην Αμερική παρουσιάζονται σε μικρότερο βαθμό, από ότι στην Ιαπωνία, ο
προσαρμοσμένος πολλαπλασιαστής κερδών στην Αμερική (14,5 το 1990) βρίσκεται πιο
κοντά στην μη προσαρμοσμένη τιμή (15,9).
fiupa ιο γεγονός οπ οι λογιοτικές ιιρουορμογες περιορίζουν πς δίαψοροιιοιηυεις μειαξύ
των πολλαπλασιαστών κερδών σε ΗΠΑ και Ιαπωνία, εν τούτοις δεν τις εξαφανίζουν τελείως
και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της περιόδου 1986-1989. Για παράδειγμα, στα τέλη του 1989,
ο προσαρμοσμένος δείκτης Ρ/Ε ήταν 13,5 στις ΗΠΑ και 32,6 στην Ιαπωνία. Περαιτέρω, όπως
και ο μη προσαρμοσμένος δείκτης, ο προσαρμοσμένος Ιαπωνικός διπλασιάζεται το 1986. Οι
υποθέσεις

λογιστικής

φύσεως,

μπορούν

να

ερμηνεύσουν

σημαντικό

μέρος

των

διαφοροποιήσεων στα Ρ/Ε μεταξύ ΗΠΑ καί Ιαπωνίας πριν το 1986, αλλά δεν μπορούν να
ερμηνεύσουν το διπλασιασμό στους Ιαπωνικούς δείκτες το 1986 ή την υψηλή τιμή τους στα
επόμενα 4 χρόνια.

3.6. ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΡΔΗ
Η ανάλυση που έγινε παραπάνω προσπάθησε να θέσει τα κέρδη των επιχειρήσεων στις
ΗΠΑ και στην Ιαπωνία σε μια κοινή λογιστική βάση. Δεν έγινε προσπάθεια μετατροπής των
λογιστικών κερδών σε οικονομικά. Γενικά, οι διαφοροποιήσεις αναμεσα σε λογιστικά και
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οικονομικά κέρδη, μπορούν να επιφέρουν στους πολλαπλασιαστές κερδών των δύο χωρών
αποκλίσεις.
Ο πληθωρισμός είναι μια από τις κύριες πηγές διαφοροποιήσεων ανάμεσα σε λογιστικά και
οικονομικά κέρδη για τους παρακάτω λόγους :

Ο επειδή οι αποσβέσεις προσδιορίζονται με βάση το ιστορικό κόστος των πάγιων
στοιχείων, οι πραγματικές αποσβέσεις υποτιμώνται και τα κέρδη υπερτιμώνται σε περιόδους
υψηλού πληθωρισμού.

θ η αδυναμία διάκρισης πραγματικού και ονομαστικού κόστους των υποχρεώσεων
υποτιμά τα κέρδη όταν ο πληθωρισμός είναι υψηλός. Παρά το γεγονός ότι το οικονομικό
κόστος δανεισμού μετράται με βάση το πραγματικό ύψος των επιτοκίων, τα λογιστικά κέρδη
απεικονίζουν τα ονομαστικά επιτόκια χορηγήσεων.
Οι δείκτες δανειακής επιβάρυνσης στην Ιαπωνία ήταν υψηλότεροι από τους αντίστοιχους
στην Αμερική κατά στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του δείγματος με αποτέλεσμα αυτή η
υπερεκτίμηση να έχει μεγαλύτερη σημασία στην Ιαπωνία.

θ ο πληθωρισμός οδηγεί σε πλασματικά κέρδη για τα απασχολούμενα κεφάλαια που είναι
επενδυμένα σε αποθέματα ή για αυτά που ρευστοποιούνται.
Η ονομαστική ανατίμηση των αποθεμάτων

καταγράφεται σαν κέρδος ακόμα και αν η

επιχείρηση στην ουσία δεν απολαμβάνει πραγματικό κέρδος.

Παρόμοια προβλήματα

δημιουργούνται αν η επιχείρηση πωλήσει ανατιμημένα περιουσιακά στοιχεία, αφού τα
λογιστικά κέρδη θα παρουσιάσουν τα ονομαστικά παρά τα πραγματικά κεφαλαιακά κέρδη.
Οι Ando και Auerbach (1988-The cost of capital in Japan : Recent evidence and

furher results. Journal of the Japanese and International Economies 2, 134-158)
μελέτησαν τις διαφορές ανάμεσα σε λογιστικά και οικονομικά κέρδη, σε Ιαπωνία και ΗΠΑ
αποτέλεσμα του πληθωρισμού. Για την περίοδο υψηλού πληθωρισμού που καλύπτει τα έτη
1967-1983, ο μέσος δείκτης κέρδη προς τιμή για τις Ιαπωνικές επιχειρήσεις ήταν 0,065 και
για τις Αμερικανικές 0,094. Μετά από την διόρθωση των κερδών για τον πληθωρισμό ο
διορθωμένος δείκτης Ε/Ρ ήταν για την Ιαπωνία 0,092 και για την Αμερική 0,085.
Λόγω των διαφοροποιήσεων στη μόχλευση ανάμεσα σε Ιαπωνικές και Αμερικανικές
επιχειρήσεις καθώς και εκείνων ανάμεσα σε συντελεστές αποσβέσεων, ο πληθωρισμός οδηγεί
σε υπερεκτίμηση των Αμερικανικών κερδών και υποεκτίμηση των οικονομικών κερδών για τις
Ιαπωνικές επιχειρήσεις.
Ο πληθωρισμός κατά τη διάρκεια των δεκαετιών προ του 1985 οδηγούσε τους
πολλαπλασιαστές κερδών, στην Ιαπωνία σε επίπεδα υψηλότερα από εκείνα που θα
προσδιορίζοντο αν οι λογιστές υιοθετούσαν τη χρήση των οικονομικών κερδών, ενώ τα
αποτελέσματα ήταν αντίθετα στις ΗΠΑ. Στη συνέχεια η μείωση του πληθωρισμού, που
109

περιόρισε τη διαφοροποίηση ανάμεσα σε οικονομικά και λογιστικά κέρδη θα έπρεπε να
επιφέρει μείωση των Ιαπωνικών πολλαπλασιαστών κερδών και αύξηση

των αντίστοιχων

Αμερικανικών.
Κλείνοντας θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η διαφοροποίηση ανάμεσα σε οικονομικά και
λογιστικά κέρδη μεγεθύνει το σταυρόλεξο του Ρ/Ε.

3.7. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Σε γενικές γραμμές το μισό ποσοστό των διαφοροποιήσεων σε Ιαπωνία και ΗΠΑ,
ερμηνεύεται σαν αποτέλεσμα των διαφορετικών λογιστικών πρακτικών που υιοθετούνται .
Εκτιμήθηκε ότι αν οι Ιαπωνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν τις Αμερικανικές λογιστικές
πρακτικές, ο δείκτης Ρ/Ε στο χρηματιστήριο του Τόκιο θα διαμορφωνόταν στο 32,1 στα τέλη
του 1988 από το 54,3.
Οι λογιστικές διαφοροποιήσεις ερμηνεύουν αρκετή από την ανομοιότητα ανάμεσα στους
πολλαπλασιαστές κερδών σε Ιαπωνία και ΗΠΑ, αλλά δεν ήταν σε θέση να ερμηνεύσουν το
διπλασιασμό του Ιαπωνικού Ρ/Ε το 1986 από 29,4 στο 58,6 ή την κάμψη του το 1990.
Συγκεκριμένα, η

αδυναμία των λογιστικών παραγόντων, να επεξηγήσουν γιατί οι

προσαρμοσμένοι Ιαπωνικοί πολλαπλασιαστές κερδών είναι υψηλοί, σε σχέση με τις ιστορικές
αξίες και σε σχέση με την Αμερικανική πραγματικότητα , κατά τη διάρκεια του δεύτερου
μισού της δεκαετίας του 80 μας οδηγεί να λάβουμε υπόψη δύο πιθανά εναλλακτικά σενάρια :

Ο οι επενδυτές πιθανόν να πίστευαν ότι οι Ιαπωνικές επιχειρήσεις είχαν αυξημένες
προοπτικές ανάπτυξης (προσδοκίες).

θ η απαιτούμενη απόδοση ιδίων κεφαλαίων ίσως να ήταν χαμηλότερη στις ΗΠΑ, με
αποτέλεσμα οι αγορές των δύο αυτών χωρών να κεφαλαιοποιούν διαφορετικά τα κέρδη.

πο

4. ΚΕΡΔΗ ANA ΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε σε δύο μελέτες που έχουν δημοσιευθεί στα περιοδικά
FINANCIAL ANALYSTS JOURNAL (των καθηγητών Ross Jennings, Marc LeClere και Robert B.
Thompson II) και ACCOUNTING HORIZONS (των καθηγητών Steven Balsam και

Roland

Lipka), που σκοπό έχουν να παρουσιάσουν, ποια είναι η επίδραση στην διαμόρφωση των
τιμών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών,
πρότυπο, για τα κέρδη ανά μετοχή,

αν υιοθετηθεί το νέο λογιστικό

που εισήγαγε στις ΗΠΑ, η επιτροπή λογιστικών

προτύπων το 1997 με την έκθεση υπ’αριθμό 128, σύμφωνα με τη οποία,
αναφέρει σε άλλο σημείο της εργασίας μας,

όπως έχουμε

υποκαθίστανται τα πρωτογενή και τα πλήρως

εξασθενημένα κέρδη ανά μετοχή, με τα βασικά και εξασθενημένα κέρδη αντίστοιχα και οι
αντικειμενικοί στόχοι της οποίας ήταν :
•

Να ανταποκριθεί στην κριτική ότι οι υπολογισμοί του παρελθόντος ήταν πολύπλοκοι.

•

Να εναρμονιστούν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων στις ΗΠΑ με τα
διεθνή λογιστικά πρότυπα.

5. Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ*
5.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρά το γεγονός ότι το πρότυπο APB No. 15 ισχύει από το 1969, δεν έχει εξετασθεί σε
έκταση αν τα πρωτογενή κέρδη ανά μετοχή,

αποτελούν καλλίτερο ή χειρότερο δείκτη

αποτίμησης της αξίας μιας μετοχής, σε σχέση με τα βασικά ή πλήρως εξασθενημένα κέρδη
ανά μετοχή.
Στην εν λόγω μελέτη των καθηγητών Ross Jennings, Marc LeClere και Robert B.
Thompson II γίνεται

μια προσπάθεια, να εντοπιστεί ο βαθμός στον οποίο τα βασικά,

πρωτογενή και πλήρως εξασθενημένα κέρδη ανά μετοχή, επεξηγούν τις μεταβολές στις τιμές
των μετοχών ενός μεγάλου δείγματος εισηγμένων εταιρειών, στα χρηματιστήρια της Νέας
Υόρκης (NYSE) και στο Αμερικανικό Χρηματιστήριο (ΑΜΕΧ) για τη χρονική περίοδο από το
1989 έως το 1995.
Τα αποτελέσματα της έρευνας, όπως θα δούμε παρακάτω, καταλήγουν στο συμπέρασμα
ότι τα πρωτογενή κέρδη ανά μετοχή, επεξηγούν καλλίτερα τις τιμές των μετοχών από ότι τα
βασικά. Περαιτέρω, βρέθηκε ότι από τα τρία μέτρα που εξετάστηκαν,

τα πλήρως

εξασθενημένα κέρδη επεξηγούν καλλίτερα τις τιμές των μετοχών (όπως και στη επόμενη
μελέτη των καθηγητών Steven Balsam και Roland Lipka ) προτείνοντας ότι οι επενδυτές, θα
• Βασισμένο στο άρθρο EVIDENCE ON THE USEFULNESS OF ALTERNATIVE EARNINGS PER SHARE MEASURES
των ROSS JENNINGS, MARC J. LECLERE AND ROBERT B. THOMPSON II (Financial Analysts Journal
November/December 1997).

Ill

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τις ενδεχομενικές (μελλοντικές) εκδόσεις μετοχών, που δεν
λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των πρωτογενών κερδών ανά μετοχή, ως πιθανές
πηγές εξασθένισης.
Τέλος, η εν λόγω μελέτη, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η θέση των αναλυτών

και

επενδυτών, δεν γίνεται δυσμενέστερη κάτω από το νέο πρότυπο SFAS 128 σε σχέση με το
παλαιό ΑΡΒ 15 και μάλιστα αυτοί αποκτούν μεγαλύτερη πρόσβαση σε περισσότερες
πληροφορίες, εξαιτίας της αύξησης των πληροφοριών που αποκαλύπτονται.

5.2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Προκειμένου να εξευρεθεί η σχετική χρησιμότητα των βασικών, πρωτογενών και πλήρως
εξασθενημένων κερδών ανά μετοχή, έγινε προσπάθεια να εντοπιστεί η έκταση στην οποία
καθένα από αυτά τα μέτρα, επεξηγεί τις κατανομές των τιμών των κοινών μετοχών των
επιχειρήσεων του

δείγματος.

Ειδικότερα,

εκτιμήθηκαν

οι

παρακάτω

διαστρωματικές

παλινδρομήσεις για τα έτη 1989-1995 :

Ρ = α0 + Qi*EBEPS + βι (1)
Ρ = b0 + bi*PEPS + e2 (2)
Ρ = Co + Ci*FDEPS + e3 (3)
Σε αυτές τις παλινδρομήσεις το Ρ είναι η τιμή κλεισίματος της μετοχής μιας επιχείρησης
την τελευταία ημέρα του τριμήνου, μετά το τέλος της διαχειριστικής περιόδου. Επιλέχθηκε
αυτή η ημέρα, έτσι

ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλες οι επιχειρήσεις στο δείγμα είχαν

δημοσιεύσει τα αποτελέσματά τους. Οσον αφορά

τα EBEPS είναι τα πραγματικό ή

εκτιμηθέντα βασικά κέρδη ανά μετοχή, που προκύπτουν από τις κανονικές (συνήθεις)
λειτουργίες της επιχείρησης. Τα PEPS και FDEPS είναι αντίστοιχα τα πρωτογενή και πλήρως
εξασθενημένα κέρδη ανά μετοχή, που προέρχονται από τις κανονικές λειτουργίες της
επιχείρησης, όπως αυτά αποκαλύπτονται με βάση την οδηγία APB No. 15.
Προκειμένου να εξεταστεί αν μια διαδικασία προσαρμογής των κερδών ανά μετοχή, ασκεί
καλλίτερο έλεγχο στις μελλοντικές εξασθενήσεις σε σχέση με άλλες διαδικασίες, έγινε
σύγκριση της δυνατότητας των τριών παραπάνω μορφών

κερδών ανά μετοχή να

ερμηνεύσουν τις τιμές των μετοχών για το δείγμα των επιχειρήσεων που επιλέχθηκε.
Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν δοκιμές κατά ζεύγη που υλοποιούσαν συγκρίσεις των
προσαρμοσμένων

(διορθωμένων)

συντελεστών

πολλαπλού

προσδιορισμού

R2s

των

παλινδρομήσεων (1), (2) και (3), και που απεικονίζουν το ποσοστό της διαστρωματικής
μεταβλητότητας των τιμών των μετοχών, που ερμηνεύονται από τα τρία μέτρα έκφρασης
των κερδών ανά μετοχή.
Η έρευνα που έγινε στηρίχθηκε σε "δύο βασικές υποθέσεις" :
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•

Οι τιμές των μετοχών αντανακλούν όλα τα δημοσιευμένα στοιχεία που είναι σχετικά
για την αποτίμηση των κοινών μετοχών. Από τη στιγμή που συμβαίνει αυτό, οι τιμές
των μετοχών αποτελούν ένα χρήσιμο σημείο ελέγχου (benchmark) προς το οποίο τα
κέρδη ανά μετοχή μπορούν να συγκριθούν, ώστε να καθορισθεί η σχετική ικανότητά
τους να αντανακλούν πληροφορίες με αξία.

•

Η χρησιμότητα των λογιστικών κερδών, έγκειται στην ικανότητά τους να αποτελούν
δείκτη αξίας που διευκολύνει

τις διεπιχειρησιακές

συγκρίσεις. Με βάση αυτή την

υπόθεση, αντανακλάται το γεγονός της κοινή πρακτικής αποτίμησης των μετοχών σε
πρώτη φάση με την κεφαλαιοποίηση των εν λόγω λογιστικών κερδών.
Βασιζόμενοι σε αυτές τις υποθέσεις, τα τρία μέτρα μέτρησης των κερδών ανά μετοχή,
αποτελούν μεταξύ τους ανταγωνιστικούς συντελεστές αποτίμησης και από αυτά, αυτό που
εξηγεί καλλίτερα την κατανομή των τιμών (έχει τον υψηλότερο συντελεστή συσχέτισης)
μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι και το περισσότερο χρήσιμο.
Το τελικό δείγμα που χρησιμοποιήθηκε αποτελείτο από 6.688 διαχειριστικές χρήσεις. Το
αρχικό δείγμα αφορούσε 1.761 επιχειρήσεις του NYSE και του ΑΜΕΧ που είχαν στοιχεία για
τις χρήσεις από 1989 έως 1995. Έτσι το αρχικό δείγμα αριθμούσε 12.327 διαχειριστικές
χρήσεις. Μετά την αφαίρεση κάποιων επιχειρήσεων, με βάση ορισμένα κριτήρια (π.χ.
ζημιογόνες, όχι πλήρη οικονομικά στοιχεία κ.λ.π.) το τελικό δείγμα διαμορφώθηκε στις
6.688 χρήσεις.
Ο πίνακας 1 που ακολουθεί απεικονίζει τη διαδικασία επιλογής του δείγματος :
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΉΡΙΟ ΚΑΙ ΑΥΤΌ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΟΡΥΧΕΙΑ, ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ COMPUSTAT
ΜΕΙΟΝ :
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΕΤΕΡΟΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΓΙΑ ΤΤΣ ΟΠΟΙΕΣ Η COMPUSTAT ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕ ΤΑ ΚΕΡΔΗ
ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΑΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΠΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΑ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΕΙΠΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

12.327
-161
-332
-362
-90
-1.920
-1.055
-1.719
6.688

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥΣ
ΤΕΛΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ

Ο πίνακας 2 παρέχει πληροφορίες για τις αποκαλύψεις τις σχετικές με τα κέρδη ανά
μετοχή των επιχειρήσεων του τελικού δείγματος. Οι επιχειρήσεις με απλή παρουσίαση
(single presentation) των κερδών (αποκαλύπτουν μόνο τα βασικά κέρδη ανά μετοχή)
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αποτελούσαν το 39,3% του συνολικού τελικού δείγματος. Για αυτές τις επιχειρήσεις η
δυνητική εξασθένηση από ενδεχομενικές (μελλοντικές) εκδόσεις μετοχών είτε δεν υπήρχε
είτε θεωρείτο ανούσια με βάση τους κανόνες του προτύπου ΑΡΒ.158. Για τις υπόλοιπες 4.060
παρατηρήσεις του δείγματος οι επιχειρήσεις προχωρούσαν σε διπλή αποκάλυψη (dual
presentation) των πρωτογενών και των πλήρως εξασθενημένων κερδών ανά μετοχή.
Στην εν λόγω μελέτη, περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα παλινδρόμησης τόσο για το
τελικό συνολικό δείγμα, όσο για το δείγμα που αναφέρεται στην διπλή παρουσίαση των
κερδών ανά μετοχή.
Περαιτέρω ο πίνακας 2, παρουσιάζει τις σχέσεις ανάμεσα σε βασικά, πρωτογενή και
πλήρως εξασθενημένα κέρδη ανά μετοχή για τις 4.060 παρατηρήσεις, που αναφέρονται σε
επιχειρήσεις με διπλή παρουσίαση των κερδών ανά μετοχή. Για την πλειοψηφία αυτών των
παρατηρήσεων (σε ποσοστό 65%) τα πρωτογενή και πλήρως εξασθενημένα κέρδη ανά
μετοχή είναι ταυτόσημα (ίσα) και ταυτόχρονα και τα δύο είναι χαμηλότερα από τα βασικά,
ένδειξη ότι για αυτές τις επιχειρήσεις όλες ή σχεδόν όλες

οι ενδεχομενικές

εκδόσεις

μετοχών ταξινομούνται ως ισοδύναμα κοινών μετοχών. Για μια μικρότερη αναλογία των
διπλής παρουσίασης παρατηρήσεων (περίπου 16%) τα βασικά και πρωτογενή κέρδη ανά
μετοχή είναι ταυτόσημα, και ταυτόχρονα υψηλότερα από τα πλήρως εξασθενημένα κέρδη,
ένδειξη ότι καμία από τις ενδεχομενικές εκδόσεις μετοχών αυτών των παρατηρήσεων δεν
αποτελεί ισοδύναμα κοινών μετοχών. Τέλος, για το εναπομείναν ποσοστό 19% τα τρία μέτρα
απεικόνισης των κερδών ανά μετοχή διαφέρουν, γεγονός που σημαίνει ότι κάποιες από τις
ενδεχομενικές εκδόσεις μετοχών έχουν ταξινομηθεί ως ισοδύναμα κοινών μετοχών και
κάποιες όχι.
Η ανάλυση που γίνεται στην εν λόγω μελέτη, σκοπό έχει να καθορίσει το βαθμό
χρησιμότητας των βασικών, πρωτογενών και πλήρως εξασθενημένων κερδών.
Με βάση το πρότυπο ΑΡΒ 15, τα βασικά κέρδη ανά μετοχή καταγράφονται μόνο από τις
επιχειρήσεις απλής παρουσίασης (αφορούν 2.628 παρατηρήσεις από το τελικό δείγμα) και
από τις επιχειρήσεις διπλής παρουσίασης των οποίων οι ενδεχομενικές εκδόσεις μετοχών δεν
ταξινομούνται ως ισοδύναμα κοινών μετοχών (συνολικά 636 παρατηρήσεις).
Από τις υπόλοιπες 3.424 παρατηρήσεις του δείγματος (επιχειρήσεις διπλής παρουσίασης
με μέρος ή το σύνολο των των ενδεχομενικών εκδόσεων μετοχών να ταξινομούνται ως
ισοδύναμα κοινών μετοχών) τα βασικά κέρδη δεν αποκαλύπτονται στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις. Συγκεκριμένα, για αυτό το τμήμα του δείγματος προσδιορίστηκαν τα βασικά
κέρδη ως ο δείκτης του εισοδήματος από τις συνήθεις λειτουργίες της επιχείρησης μείον τα
8 Για επιχειρήσεις με ενδεχομενικές (μελλοντικές) εκδόσεις μετοχών το ΑΡΒ 15, επιτρέπει την απλή παρουσίαση
των βασικών κερδών ανά μετοχή από ότι τη διπλή παρουσίαση των πρωτογενών και πλήρως εξασθενημένων, αν
τα πλήρως εξασθενημένα δεν είναι χαμηλότερα από το 97% των βασικών κερδών ανά μετοχή.
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μερίσματα των προνομιούχων μετοχών προς το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών
που βρίσκονται σε κυκλοφορία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
ΔΕΙΓΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΜΟΝΟ ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΡΔΩΝ (ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ 8ι ΠΛΗΡΩΣ
ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΕΝΑ)

2.628
4.060

39,30%
60,70%

ΣΥΝΟΛΟ

6.688

100,00%

636
786
2.638

15,70%
19,30%
65%

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΜ=ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΚΑΜ>ΠΛΗΡΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΕΝΑ ΚΑΜ
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΜ>ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΚΑΜ>ΠΛΗΡΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΕΝΑ ΚΑΜ
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΜ>ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΚΑΜ=ΠΛΗΡΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΕΝΑ ΚΑΜ
ΣΥΝΟΛΟ________________________________________________________________________

4.060

100,00%

Ο πίνακας 3 για τις 4.060 διπλής παρουσίασης παρατηρήσεις παρουσιάζει την κατανομή
των διαφορών ανάμεσα στα βασικά (πραγματικά ή εκτιμηθέντα), τα πρωτογενή και πλήρη
εξασθενημένα κέρδη ανά μετοχή. Προκειμένου να επιτευχθεί συγκρισιμότητα μεταξύ
επιχειρήσεων και χρήσεων, όλες οι διαφορές αποπληθωρίστηκαν με βάση τα πλήρη
εξασθενημένα κέρδη.
Τα

αποτελέσματα, του πίνακα 3 δείχνουν ότι όλες οι διαφορές ήταν μικρές,

ενώ οι

ακραίες τιμές κάθε κατανομής με τη σειρά τους οδηγούν στο συμπέρασμα

ότι η

διαφοροποίηση της ερμηνευτικής δύναμης για τα εναλλακτικά μέτρα των κερδών μάλλον θα
είναι μικρή.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΠΛΗΡΩΣ
ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ____________________ 5-PEPS
EBEPS-FDEPS
PEPS-FDEPS
ΕΚΑΤΟΣΤΗΜΟΡΙΑ
99
0,29
0,41
0,07
90
0,1
50
0,01
0,02
10
-0
-0
1
-0,1
ΜΕΣΟΣ
0,03
0,04
ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ
0,11
0,13
Ν
4.051
4.051
EBEPS : ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
PEPS : ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
FDEPS : ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

-ο,ι

0,2
0,04
0
0
0
0,02
0,06
4.051

115

5.3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
0 πίνακας 4 παρουσιάζει τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων (1),(2) και (3) και για τις
6.688 χρήσεις του τελικού δείγματος.
Τα αποτελέσματα για το δείγμα των 4.060 παρατηρήσεων, που αναφέρονται στην διπλή
παρουσίαση εμφανίζονται στον πίνακα 5.
Αυτοί οι πίνακες απεικονίζουν τις εκτιμήσεις των συντελεστών, τις t στατιστικές, τους
συντελεστές πολλαπλού προσδιορισμού R2s των επτά ετήσιων παλινδρομήσεων για κάθε
δείκτη μέτρησης των κερδών ανά μετοχή.
Περαιτέρω, στους εν λόγω πίνακες παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις των μέσων των
συντελεστών καθώς και οι τιμές της t στατιστικής μιας παλινδρόμησης που αναφέρεται σε
μια σταθερή χρονιά, που ενοποίησε όλες τις παρατηρήσεις του δείγματος και εισήγαγε
διαφορετικούς συντελεστές για τη σταθερά και την κλίση της γραμμής παλινδρόμησης για
την υπό εξέταση περίοδο.
Οι εκτιμήσεις των μέσων συντελεστών από τις παλινδρομήσεις των σταθερών ετών είναι
ισοδύναμες με τις εκτιμήσεις των μέσων των συντελεστών των ετησίων παλινδρομήσεων και
κατά συνέπεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μια συνοπτική απεικόνιση των ετησίων
αποτελεσμάτων.
Οι πίνακες 4 και 5 απεικονίζουν την ύπαρξη υψηλής θετικής συσχέτισης ανάμεσα στις
τιμές των μετοχών και τα κέρδη ανά μετοχή και στα δύο δείγματα, σε όλες τις χρήσεις της
υπό μελέτη περιόδου και για τα τρία μέτρα των κερδών ανά μετοχή.
Ειδικότερα, και στους δύο πίνακες το μέγεθος των συντελεστών κλίσης των κερδών ανά
μετοχή αντανακλά τα μέσα επιτόκια κεφαλαιοποίησης των κερδών κατά τη διάρκεια της υπό
εξέτασης περιόδου, τα οποία είναι όλα σημαντικά σε επίπεδο σημαντικότητας 0,1% (ή
διαφορετικά σε διάστημα εμπιστοσύνης 99,9%).
Τα R2s των παλινδρομήσεων που κυμαίνονται μεταξύ 53% -73%, δείχνουν ότι άσχετα
από το χρησιμοποιούμενο μέτρο, τα κέρδη ανά μετοχή επεξηγούν σημαντικό μέρος της
διαστρωματικής κατανομής των τιμών των μετοχών.
Οσον αφορά την εξέταση αν τα πρωτογενή ή τα πλήρως εξασθενημένα κέρδη ανά μετοχή
βελτιώνουν τα βασικά κέρδη, έγινε σύγκριση των προσαρμοσμένων (διορθωμένων) R2 για
όλες τις παλινδρομήσεις.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ
_______________________________________________
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ R2
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΕΙΣ
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ

10,95
7
8,36
9,75
9,29
7,97
10,78
9,16

6,69
8,44
7,35
5,25
6,34
6,34
5,82
15,9

10,02
11,62
12,62
11,55
12
9,76
7,64
10,74

9,13
18,91
13,45
7,55
10,3
10,9
6,61
26,11

0,554
0,688
0,647
0,622
0,606
0,629
0,536
0,611

t ibn

P=b0+bi+PEPS+e2

ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΕΙΣ
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ

9,71
7,09
7,78
9,9
9,27
7,81
10,67
8,89

7,82
8,72
9,48
5,36
6,59
6,22
5,19
16,59

11,01
11,72
13,26
11,59
12,15
9,96
7,78
11,06

P=Co+c;+FDEPS+e3

12,78
19,19
19,59
7,51
10,72
11,92
6,59
28,61

0,589
0,692
0,678
0,623
0,611
0,64
0,543
0,625

t(Cl,

ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΕΙΣ
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ

9,38
6,93
7,74
9,95
8,96
7,77
10,61
8,76

7,84
9,06
9,56
5,33
7,15
6,04
5,04
16,51

11,37
11,98
13,042
1,65
12,48
10,08
7,9
11,27

13,57
20,75
19,92
7,41
12,12
11,7
6,49
29,31

0,602
0,703
0,681
0,623
0,624
0,643
0,547
0,632
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
ΔΕΙΓΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ_________________________________________________________________
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ R2
ao

P=a0+ai+EBEPS+ei

ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΕΙΣ
1995
199-4
1993
1992
1991
1990
1989
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ
P=b0+bi+PEPS+e2

12,08
6,49
8,89
5,37
9,56
7,84
8,73
8,42

5,68
4,15
5,23
4,15
3,86
3,42
5,15
11,61

9,23
11,93
12,03
14,88
11,98
10,09
8,47
11,23

6,84
10,79
8,91
14,28
6,47
7,2
9,1
22,49

0,525
0,638
0,612
0,719
0,568
0,615
0,626
0,609

bo

t { bo>

10,48
6,6
8,01
5,64
9,51
7,51
8,53
8,04

6,2
4,33
6,78
4,48
4,02
3,77
5,37
12,51

10,47
12,11
12,98
15
12,23
10,46
8,71
11,71

9,34
11
13,64
14,46
6,77
8,37
9,77
25,83

0,567
0,645
0,658
0,724
0,577
0,636
0,64
0,63

10,04
6,16
7,95
5,56
8,91
7,39
8,37
7,77

6,15
4,44
6,86
4,49
4,34
3,61
5,35
12,7

10,94
12,65
13,22
15,26
12,81
10,69
8,94
12,07

9,96
12,45
13,96
14,82
7,94
8,22
10,01
27,72

0,584
0,666
0,663
0,728
0,599
0,643
0,65
0,643

tibi,

ΕΤΉΣΙΕΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΕΙΣ
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ
P=Co+Ci+FDEPS+e3

ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΕΙΣ
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ

0 πίνακας 6 παρουσιάζει τα αποτελέσματα αυτής της σύγκρισης τόσο για το πλήρες
δείγμα όσο και για το δείγμα της διπλής παρουσίασης των κερδών ανά μετοχή. Οι πρώτες
τρεις στήλες του εν λόγω πίνακα απεικονίζουν τους προσαρμοσμένους
τις ετήσιες παλινδρομήσεις και την παλινδρόμιση του σταθερού χρόνου,

συντελεστές R2 για
μεταξύ της τιμής

των μετοχών και των βασικών (R2B), των πρωτογενών (R2P) και των πλήρως εξασθενημένων
κερδών (R2f) ανά μετοχή. Οι υπόλοιπες στήλες δείχνουν ανά ζεύγη τις διαφορές των R2 για
όλες τις παλινδρομήσεις και για κάθε διαφορά τη Ζ στατιστική βασισμένη στο test Vuong
προκειμένου

να

εξετασθεί

η

ισοδυναμία

της

ερμηνευτικής

δύναμης

σε

μη

αποθεματικοποιημένα μοντέλα.
Μερικά σημεία αξιοπρόσεκτα στον πίνακα 6 είναι :
•

Οι διαφορές ανάμεσα σε R2P και R2B δείχνουν ότι τα πρωτογενή κέρδη επεξηγούν
περισσότερο τμήμα της κατανομής των τιμών των μετοχών. Συγκεκριμένα, και για τα
δύο δείγματα, το R2P είναι μεγαλύτερο από το R2B σε κάθε χρονιά της υπό εξέταση
περιόδου.
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Αυτές οι διαφορές είναι σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας 10% (ή διαφορετικά σε
επίπεδο εμπιστοσύνης 90%) σε τρεις από τις επτά χρήσεις, όταν αναφερόμαστε στο
συνολικό δείγμα και σε πέντε από τις επτά χρήσεις στο δείγμα της διπλής παρουσίασης .
Περαιτέρω, η διαφορά ανάμεσα σε R2P και R2B είναι σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας
5% (ή διάστημα εμπιστοσύνης 95%) στις παλινδρομήσεις της σταθερής χρήσης και για τα
δύο δείγματα.
Γενικά αυτές οι διαφορές, δείχνουν ότι οι προσαρμογές που χρησιμοποιούνται για τη
μετατροπή των βασικών σε πρωτογενή κέρδη παρέχουν κάποια έλεγχο της μελλοντικής
εξασθένησης των δικαιωμάτων των σημερινών μετόχων.
•

Τα πλήρη εξασθενημένα κέρδη ερμηνεύουν μεγαλύτερο τμήμα της κατανομής των
τιμών των μετοχών,

από αυτό που ερμηνεύουν τόσο τα βασικά όσο και τα

πρωτογενή κέρδη.
To R2f είναι μεγαλύτερο από το R2B, σε όλες τις χρήσεις και για τα δύο δείγματα με μια
μοναδική εξαίρεση το 1992, όπου στο συνολικό δείγμα το R2F είναι μικρότερο από το R2P .
Καθεμία από τις διαφορές αυτές, είναι σημαντική σε τρεις από τις επτά χρήσεις του πλήρους
δείγματος

ενώ και

οι

δύο διαφορές είναι

σημαντικές στο

συνολικό δείγμα

στις

παλινδρομήσεις της σταθερής χρήσης.
Οσον αφορά στο δείγμα της διπλής παρουσίασης το R2F είναι σημαντικά μεγαλύτερο από
το R2b και στις επτά χρήσεις, ενώ είναι σημαντικό μεγαλύτερο του R2P σε έξη από τις επτά
χρήσεις. Περαιτέρω, και οι δύο διαφορές παρουσιάζουν υψηλή σημαντικότητα στις
παλινδρομήσεις της σταθερής χρήσης.
Μια πιθανή ερμηνεία των αποτελεσμάτων αυτών είναι ότι οι επενδυτές αντιλαμβάνονται
ως πιθανές πηγές εξασθένησης ενδεχομενικές εκδόσεις μετοχών, που δεν ταξινομονούνται
ως ισοδύναμα κοινών μετοχών με βάση το πρότυπο ΑΡΒ 15 και επομένως δεν έχουν ληφθεί
υπόψη για τον υπολογισμό των πρωτογενών κερδών ανά μετοχή.
•

Συνεπείς με τις διαφορές ανάμεσα σε βασικά, πρωτογενή και πλήρη εξασθενημένα
κέρδη ανά μετοχή που παρουσιάστηκαν στον πίνακα 3 που ήταν αρκετά μικρές για το
μεγαλύτερο μέρος του δείγματος, οι διαφορές ανάμεσα στην ερμηνευτική δύναμη
όπως αυτές παρουσιάστηκαν στον πίνακα 6 είναι και αυτές μάλλον μικρές.

Ειδικότερα, για το δείγμα της διπλής παρουσίασης, οι απόλυτες διαφορές ανάμεσα σε R2P
και R2b κυμαίνονται από 0,0043 μέχρι 0,0466 στις ετήσιες παλινδρομήσεις. Από την άλλη οι
διαφορές R2F-R2B κινούνται ανάμεσα σε 0,0084-0,0594.
Τέλος, εφαρμόστηκε η ανάλυση παλινδρόμησης για τις 1.422 παρατηρήσεις για τις οποίες
τα πρωτογενή και πλήρη εξασθενημένα κέρδη ανά μετοχή παρουσίαζαν διαφοροποιήσεις
(πίνακας 2).
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Οι εν λόγω παρατηρήσεις εμφάνιζαν τη μεγαλύτερη μεταβλητότητα σε αυτά τα δύο
μέτρα των κερδών ανά μετοχή και επομένως πιθανόν να οδηγούσαν σε μεγαλύτερες
διαφοροποιήσεις στους συντελεστές R2 , από εκείνες που παρουσιάστηκαν στον πίνακα 6
τόσο για το συνολικό δείγμα όσο και για το δείγμα της διπλής παρουσίασης των κερδών.
Οι διαφορές στους συντελεστές R2 για αυτό το δείγμα παρατηρήσεων, βρέθηκε ότι είναι
μεγαλύτερες από εκείνες που εντοπίστηκαν σε κάθε ζευγάρι κερδών του πίνακα 6.

Για

παράδειγμα, για της παλινδρομήσεις της σταθερής περιόδου, οι διαφορές των R2 ανάμεσα σε
πρωτογενή και βασικά κέρδη ήταν 0,0304, που είναι μεγαλύτερη από την τιμή 0,0215 που
παρουσιάστηκε στον πίνακα 6. Παρόμοια, οι διαφορές των R2 ανάμεσα σε πλήρη
εξασθενημένα κέρδη και βασικά (πρωτογενή) είναι 0,0545 (0,0241) που είναι μεγαλύτερη
από τις τιμές 0,0343 (0,0128) του πίνακα 6.

0,0475
0,0146
0,0345
0,0006
0,0179
0,0139
0,0111
0,0211

1,75
3,22
1,54
0,27
1,56
2,23
1,27
3,31

0,0129
0,0109
0,003
-0,0009
0,0127
0,003
0,0041
0,007

2,16
2,58
2,05
-0,46
1,43
1,02
1,16
3,51

ΔΙΠΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑ
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ

1,24
1,88
1,57
2,68
2,27
2,49
1,9
2,68

0,0594
0,028
0,0508
0,0084
0,0308
0,0274
0,0241
0,0343

1,78
4,01
1,66
2,86
2,18
4,07
2,89
4,19

0,017
0,021
0,0042
0,0041
0,0219
0,0071
0,0099
0,0128

2,08
3,11
1,81
1,93
1,93
1,14
3,59
4,56

0,5674
0,6446
0,6583
0,7235
0,5771
0,6355
0,6401
0,6301

0,5844
0,6656
0,6625
0,7276
0,599
0,6426
0,65
0,6429

CO

α-

0,525
0,6376
0,6117
0,7192
0,5682
0,6152
0,6259
0,6086

κ

1,24
1,8
1,45
1,02
1,68
1,69
1,2
2,31

k
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ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ R2 ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΑ
ΜΕΤΟΧΗ
ΔΕΙΓΜΑ
ΠΛΗΡΕΣ ΔΕΙΓΜΑ
1995
0,544
0,589
0,6019
0,0346
1994 0,6881
0,6918
0,7027
0,0037
1993 0,6465
0,678
0,681
0,0315
1992 0,6219
0,623
0,6225
0,0011
1991
0,606
0,6112
0,6239
0,0052
1990 0,6294
0,6403
0,6433
0,0109
1989 0,5358
0,5428
0,5469
0,007
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ
0,6106
0,6247
0,6317
0,0141

0,0424
0,007
0,0466
0,0043
0,0089
0,0203
0,0142
0,0215

5.4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Όπως προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση, τα πρωτογενή κέρδη ανά μετοχή
επεξηγούν καλλίτερα τις τιμές των μετοχών από ότι τα βασικά. Από την άλλη, τα πλήρως
εξασθενημένα κέρδη φαίνεται να ερμηνεύουν μεγαλύτερο τμήμα της κατανομής των τιμών
των μετοχών, από αυτό που ερμηνεύουν τόσο τα βασικά όσο και τα πρωτογενή κέρδη.
Ειδικότερα, το νέο πρότυπο SFAS No. 128 μεταβάλλει την αποκάλυψη των κερδών ανά
μετοχή κατά δύο τρόπους :
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1.

Περιορίζει την αποκάλυψη των πρωτογενών κερδών ανά μετοχή, που σκοπό είχαν να
απεικονίσουν το αναμενόμενο επίπεδο αραίωσης των κερδών και απαιτεί οι επιχειρήσεις
να αποκαλύπτουν τα βασικά και εξασθενημένα κέρδη ανά μετοχή.

2.

Απαιτεί οι επιχειρήσεις όπως αποκαλύπτουν λεπτομερείς πληροφορίες, όσον αφορά τις
διαφορές ανάμεσα σε βασικά και πλήρως εξασθενημένα κέρδη, έτσι ώστε οι επενδυτές
να είναι σε θέση να δημιουργήσουν τις δικές τους εκτιμήσεις για την έκταση της
εξασθένισης.
Στην εν λόγω μελέτη των επιχειρήσεων των χρηματιστηρίων της Νέας Υόρκης και του

ΑΜΕΧ, βρέθηκε ότι για τις επιχειρήσεις και τις χρήσεις του δείγματος τα πρωτογενή κέρδη
επεξηγούν περισσότερο από την μεταβλητότητα των τιμών των μετοχών, σε σχέση με τα
βασικά. Αυτή η παρατήρηση, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι κανόνες του ΑΡΒ 15 για τη
μέτρηση των πρωτογενών κερδών είναι μέχρι ενός βαθμού επιτυχείς στο να απεικονίσουν
την μελλοντική εξασθένηση από τις ενδεχομενικές εκδόσεις κοινών μετοχών.
Τα πλήρως εξασθενημένα κέρδη ανά μετοχή από την άλλη

επεξηγούν περισσότερο από

τη μεταβλητότητα των τιμών σε σχέση με τα βασικά ή πρωτογενή. Αυτή η διαπίστωση
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι με βάση το πρότυπο ΑΡΒ 15 μερικές μόνο από τις ενδεχομενικές
εκδόσεις μετοχών ταξινομούνται ως ισοδύναμα κοινών μετοχών σε σχέση με τις εκτιμήσεις
των αναλυτών και επενδυτών για τις εν λόγω εκδόσεις.
Μια πιθανή εξήγηση των παραπάνω αποτελεσμάτων είναι ότι οι επενδυτές και οι
αναλυτές γενικά πιστεύουν ότι όλες οι ενδεχομενικές εκδόσεις μετοχών τελικά θα ασκηθούν.
Αν συμβαίνει αυτό, τόσο οι αναλυτές όσο και οι επενδυτές είναι απίθανο να επηρεασθούν
αρνητικά από το νέο πρότυπο, αφού τα εξασθενημένα κέρδη ανά μετοχή θα εξακολουθούν
να παρέχουν μια χαμηλού κόστους πηγή, για τις σχετικές με τα κέρδη ανά μετοχή,
πληροφορίες.
Μια δεύτερη πιθανή εξήγηση,

είναι ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι περισσότερες, αν

όχι όλες, οι ενδεχομενικές εκδόσεις μετοχών θα ασκηθούν. Σαν αποτέλεσμα, οι προσδοκίες
τους ανταποκρίνονται περισσότερο στα εξασθενημένα κέρδη ανό μετοχή, παρά στα βασικά
ή πρωτογενή.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι αναλυτές και οι επενδυτές πιθανόν να ωφεληθούν

από

τις αποκαλύψεις που απαιτούνται από το SFAS No. 128. Με τη χρήση αυτών των νέων
αποκαλύψεων οι επενδυτές πιθανόν θα είναι σε θέση πιο εύκολα να εντοπίσουν την πιθανή
εξασθένιση για κάθε εταιρεία, ενώ με το νέο πρότυπο θα έχουν πληροφορίες που θα είναι το
λιγότερο το ίδιο χρήσιμες όπως παλαιότερα και ίσως και χαμηλότερου κόστους.
Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας επίσης παρέχουν κάποια εξήγηση για το πώς οι
τιμές των μετοχών αντιδρούν στα κέρδη ανά μετοχή, όπως θα αποκαλύπτονται αυτά με το
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SFAS No. 128. To συμπέρασμα ότι,

τα πρωτογενή και πλήρως εξασθενημένα κέρδη

ερμηνεύουν καλλίτερα τη μεταβλητότητα των τιμών σε σχέση με τα βασικά, οδηγεί στην
πρόταση ότι οι επενδυτές δεν αγνοούν τις δυνητικές αραιώσεις όταν αποτιμούν τις μετοχές.
Επί πρόσθετα το γεγονός ότι,

τα πλήρως εξασθενημένα κέρδη εξηγούν περισσότερο τη

μεταβλητότητα των τιμών σε σχέση με τα πρωτογενή οδηγεί τους επενδυτές να αναμένουν
μεγαλύτερη εξασθένιση από αυτή που αντανακλάται στα πρωτογενή κέρδη και όχι λιγότερη.
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6. ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΑ
ΜΕΤΟΧΗ *
6.1. ΓΕΝΙΚΑ
Η υπ’ αριθμό 128 οδηγία του Συμβουλίου Λογιστικής στις ΗΠΑ ( SFAS Νο.128),
μεταβάλλει τον τρόπο, με τον οποίο οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις μετρούν
και αποκαλύπτουν τα κέρδη ανά μετοχή.
Υπό το πρίσμα του νέου προτύπου, η παρούσα μελέτη διερευνά την παρεχόμενη
πληροφόρηση των εναλλακτικών τρόπων μέτρησης των κερδών ανά μετοχή, στην ερμηνεία
των μεταβολών των τιμών των μετοχών.
Ειδικότερα, προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης ένα
βασικό μέτρο, είναι τα κέρδη που πραγματοποιεί. Αυτό ισχύει και για τους τρεις
εναλλακτικούς τρόπους παρουσίασης των κερδών ανά μετοχή (βασικά, πρωτογενή και
πλήρως εξασθενημένα).
Στην εν λόγω μελέτη, εντοπίστηκε ότι τα πλήρως εξασθενημένα κέρδη, παρέχουν
καλλίτερη πληροφόρηση από τα βασικά και πρωτογενή κέρδη ανά μετοχή, χωρίς βέβαια να
αγνοείται και η σημαντικότητα των τελευταίων αυτών κερδών όσον αφορά τη χρησιμότητά
τους στους επενδυτές , με αποτέλεσμα η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εξασθένισης
(αραίωσης) να ενδιαφέρει τους επενδυτές.
Ένα άλλο συμπέρασμα της έρευνας,

είναι ότι οι εναλλακτικοί τρόποι μέτρησης των

κερδών ανά μετοχή προσθέτουν επιπλέον συμπληρωματική πληροφόρηση μεταξύ τους.
Περαιτέρω, ο νέος συνδυασμός βασικών και εξασθενημένων κερδών, επεξηγεί τις τιμές
των μετοχών εξίσου καλά, όπως και ο συνδυασμός πρωτογενών και πλήρως εξασθενημένων
κερδών.

6.2. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
6.2.1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
Η συσχέτιση ανάμεσα στις τιμές των μετοχών και τα λογιστικό κέρδη έχει εξετασθεί σε
έκταση, τόσο στην πράξη όσο και στην βιβλιογραφία.
Ειδικότερα, ένα από αυτά τα υποδείγματα που εξετάζει την εν λόγω συσχέτιση είναι το
υπόδειγμα αποτίμησης τιμής - κερδών (price - earnings or price valuation model),
που στηρίζεται στην υπόθεση, ότι τα κέρδη αποτελεσματικά σηματοδοτούν τις μελλοντικές
ταμειακές ροές και ότι οι τιμές των μετοχών καθορίζονται κάτω από ορθολογικές προσδοκίες.
Έτσι, τα κέρδη είναι σε θέση να επεξηγήσουν τις τιμές.

' Βασισμένο στο άρθρο SHARE PRICES AND ALTERNATIVE MEASURES OF EARNINGS PER SHARE των Steven
Balsam - Roland Lipka (Accounting Horizons, Vol. 12 No. 13, September 1998).
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Σύμφωνα με το εν λόγω υπόδειγμα 9 :
Pj—Q "fpXt+Et

Όπου :
-

Pt: η τιμή της μετοχής χωρίς μέρισμα στο χρόνο t.

-

α και β : σταθερά και συντελεστής κλίσης της ευθείας της γραμμής παλινδρόμησης
αντίστοιχα.

-

ε4: όρος σφάλματος.
Xt: τα κέρδη ανά μετοχή στο χρόνο t.

Εχει αποδειχθεί10 11
ότι ο συντελεστής β είναι ίσος με 1/γ στο απλό μοντέλο προεξόφλησης
όπου r είναι η αναμενόμενη απόδοση ή ο συντελεστής προεξόφλησης . Συγκεκριμένα :
«β=εον(ΡΕ, Xt)/var(Xt), αν αντικαταστήσουμε στην εν λόγω σχέση το Pt με Xt/r (μοντέλο
αποτίμησης μετοχών μηδενικής αύξησης, στα πλαίσια του απλού μοντέλου προεξόφλησης
των μερισμάτων) προκύπτει p=cov(Xt/r, Xt)/var(Xt)=l/r».
Με βάση αυτή τη θεώρηση η παραπάνω σχέση μετατρέπεται σε :
Ρ,=α +Xt/r+et

Με άλλα λόγια,

ο συντελεστής της κλίσης από μια εκτίμηση μιας γραμμικής

παλινδρόμησης αυτής της συνάρτησης, που είναι γνωστός ως συντελεστής ανταπόκρισης
κερδών (earnings response coefficient - ERC), είναι ένας συντελεστής προεξόφλησης
προσαρμοσμένος στον κίνδυνο που συνδέει την τρέχουσα αξία (την έννοια της τιμής της
μετοχής) με την αναμενόμενη λειτουργική αποτελεσματικότητα (έννοια της ροής).
Περαιτέρω, στο εν λόγω μοντέλο, ενώ έχουν τεκμηριωθεί σε έκταση από σχετικές
μελέτες11, οι σχέσεις επίδρασης ανάμεσα σε λογιστικά κέρδη και τιμές μετοχών, πρόσφατες
έρευνες δείχνουν ότι ο συνυπολογισμός της λογιστικής αξίας της καθαρής θέσης, βοηθά
στην βελτίωση της εξειδίκευσης του μοντέλου. Από τη στιγμή που το ενδιαφέρον
εντοπίζεται στη σχετική ικανότητα των εναλλακτικών

μέτρων αποτελεσματικότητας, θα

πρέπει να αναφέρουμε και τα αποτελέσματα από την επίδραση του απλού μοντέλου
προεξόφλησης12. Παρόλα αυτά, όπως αναφέρεται στην ανάλυση ευαισθησίας παρακάτω, τα
συμπεράσματά μας είναι τελικά ποιοτικά τα ίδια, όταν λαμβάνεται υπόψη επί πρόσθετα και
η λογιστική αξία της καθαρής θέσης.

9 Kothari S.P., Jerold L. Zimmerman "Price and Return models", Journal of Accounting and Economics 20 (1995)
155-192.
10 Christie Andrew, 1987, On cross-sectional analysis in accounting research, Journal of Accounting and
Economics 9, 231-258.
11 Βλέπε υποσημείωση υπ'αριθμό 9.
12 Με την υπόθεση μιας μετοχής που διανέμει στο διηνεκές σταθερά κέρδη X και λαμβάνοντας υπόψη το μοντέλο
προεξόφλησης των κερδών προκύπτει ότι η σημερινή τιμή της μετοχής θα είναι:
P=X/r.
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6.2.2.ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Τα θέματα που θα εξετασθούν , όταν δίνουμε έμφαση στο υπόδειγμα τιμής-κερδών είναι
τα ακόλουθα :
•

Είναι καθένα από τα μέτρα μέτρησης των κερδών ίσης πληροφοριακής αξίας. Με άλλα
λόγια διερευνάται αν καθένα από τα τρέχοντα διαθέσιμα μέτρα (βασικά, πρωτογενή και
πλήρως εξασθενημένα κέρδη ανά μετοχή) εξατομικευμένα ερμηνεύει τις τιμές των
μετοχών και αν κάποιο από αυτά είναι καλλίτερο από το άλλο.

•

Προσθέτουν τα μέτρα επί πλέον συμπληρωματική πληροφόρηση, δηλαδή εξετάζεται αν
έχει αξία η αποκάλυψη περισσότερων του ενός μέτρου κερδών ανά μετοχή, στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις

•

Υπάρχει κάποιος συνδυασμός μέτρων που δίνει περισσότερο πληροφόρηση.
Από τη στιγμή που τα βασικά κέρδη ανά μετοχή, αγνοούν τα δυνητικά (μελλοντικά)

φαινόμενα εξασθένισης των μετατρέψιμων χρεογράφων, παραβλέπουν πληροφορίες που
πιθανόν να περικλείουν κάποια σχετική αξία.
Τα πρωτογενή κέρδη ανά μετοχή, λαμβάνουν υπόψη τις επιδράσεις ορισμένων από αυτά
τα χρεόγραφα, ενώ τα πλήρως εξασθενημένα κέρδη λαμβάνουν υπόψη τους όλα τα
χρεόγραφα.
Κατά συνέπεια, αν επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στο θέμα των επί πρόσθετων
πληροφοριών, τα πλήρως εξασθενημένα κέρδη πιθανόν να έχουν μεγαλύτερη ερμηνευτική
δύναμη. Παρόλα αυτά, αν η επί πρόσθετη πληροφόρηση που ενσωματώνεται στους
υπολογισμούς δεν είναι σχετική (π.χ. η αγορά δεν χρησιμοποιεί την πληροφόρηση από τη
στιγμή που ένα μικρό τμήμα των εξασθενημένων χρεογράφων αναμένεται να μετατραπεί σε
κοινές μετοχές) πιθανόν τα αποτελέσματα να είναι αντίθετα δηλαδή τα βασικά κέρδη ανά
μετοχή να έχουν μεγαλύτερη ερμηνευτική δύναμη.
Παράλληλα, οι μεταβολές που εισάγονται από το SFAS No. 128 πιθανόν να επηρεάσουν
την

ερμηνευτική

δύναμη

των

πλήρως

εξασθενημένων

κερδών

ανά

μετοχή

(που

αντικαθίστανται από τα εξασθενημένα κέρδη ξεκινώντας από το 1997). Για παράδειγμα ο
σύνθετος τροποποιημένος κανόνας των μετοχών θησαυροφυλακίου εξαλείφεται. Παρόλο
που ο κανόνας αυτός ήταν αμετακίνητος και είχε κάποιο νόημα, ήταν ασυνήθιστο μια
επιχείρηση να επαναγοράζει το 20% των κοινών μετοχών και σίγουρα όχι στις επικρατούσες
τιμές της αγοράς.
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6.3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η έρευνα ξεκινά με την προσπάθεια να δοθεί απάντηση στο ερώτημα : «τα τρέχοντα
διαθέσιμα μέτρα (βασικά κέρδη ανά μετοχή, πρωτογενή και πλήρως εξασθενημένα) το
καθένα από μόνο του, είναι χρήσιμο στην ερμηνεία των τιμών ;».
Υποθέτουμε, την εξής θεμελιώδη σχέση ανάμεσα σε κέρδη ανά μετοχή (EPS) και τιμές
μετοχών :
Pit = f(EPSit)

Όπου Pit είναι η τιμή μετοχής της επιχείρησης στο τέλος της περιόδου t και το EPSit είναι μια
από τις εναλλακτικές μετρήσεις των κερδών ανά μετοχή για την περίοδο t.
Χρησιμοποιούμε τα R2s13 των ετησίων διαστρωματικών παλινδρομήσεων τιμών-κερδών
σαν τον δείκτη χρησιμότητας (το R2 είναι το μέτρο ερμηνείας της μεταβλητότητας ανάμεσα
στην τιμή και τα κέρδη). Για παράδειγμα, στον πίνακα 3 το R2 είναι ίσο με 0,54 στην πρώτη
στήλη δηλ. τα βασικά κέρδη ανά μετοχή επεξηγούν το 54% της μεταβλητότητας των τιμών
των μετοχών με βάση τα δεδομένα του 1975.
Μελέτες της σχέση τιμής-κερδών υιοθετούν το R2 σαν κριτήριο χρησιμότητας. Οι Roll
(1988) και Lev (1989) υποστηρίζουν ότι το R2 είναι αναλυτικό, από τη στιγμή που είναι το
στατιστικό μέτρο της σχετικής ποσότητας πληροφόρησης που επεξηγείτε από ένα εμπειρικό
μοντέλο. Περαιτέρω, ο Tse (1986) παρέχει εμπειρικά αποτελέσματα, που είναι σύμφωνα με
το συμπέρασμα

ότι,

το R2 είναι ο κατάλληλος δείκτης για την αξιολόγηση της

χρησιμότητας της πληροφόρησης.
Οσον αφορά τα ερωτήματα της έρευνας, το ενδιαφέρον εντοπίζεται στα εξής :
•

Πρώτον, προσδιορισμός αν και τα τρία μέτρα των κερδών ανά μετοχή επεξηγούν από
μόνα τους τις τιμές των μετοχών (εξατομικευμένη χρησιμότητα).

Με βάση

παλαιότερα ευρήματα, αναμένεται ότι η απάντηση θα είναι θετική. Αυτή η προσδοκία
εξετάζεται με τη χρήση του F test14 της παλινδρόμησης τιμής - κερδών, που εξετάζει τη
στατιστική σημαντικότητα της ερμηνευτικής δύναμης του μοντέλου.
•

Δεύτερον, προσδιορισμός αν κάποιο από τα μέτρα των κερδών ανά μετοχή είναι
καλύτερο (σχετική χρησιμότητα). Εδώ εξετάζουμε τρία ζευγάρια συγκρίσεων της
ερμηνευτικής χρησιμότητας :

βασικά

με πρωτογενή

κέρδη,

βασικά

με

πλήρως

εξασθενημένα και πρωτογενή με πλήρως εξασθενημένα. Αυτές οι συγκρίσεις ελέγχουν
13 Πρόκειται για στατιστικό μέτρο που μετρά πόσο καλά μια εξίσωση παλινδρόμησης έχει εκτιμηθεϊ. Όσο
μεγαλύτερη είναι η τιμή αυτού του μέτρου τόσο μεγαλύτερη εμπιστοσύνη έχουμε στη γραμμή παλινδρόμησης.
Στατιστικά το μέτρο αυτό αντιπροσωπεύει την αναλογία της συνολικής μεταβλητότητας της μεταβλητής y που
επεξηγείτε από τη γραμμή παλινδρόμησης. Η τιμή που παίρνει κυμαίνεται από 0 έως 1.
Για παράδειγμα, η δήλωση ότι «τα γενικά βιομηχανικά έξοδα είναι μια συνάρτηση των μηχανοωρών με R2 = 0.7
σημαίνει ότι το 70% της συνολικής μεταβλητότητας των γενικών βιομηχανικών εξόδων επεξηγείτε από τις
μηχανοώρες και το υπόλοιπο 30% εξαρτάται από κάτι άλλο διαφορετικό από αυτές». Το 30% είναι ο όρος
σφάλματος.
14 Όσο μεγαλύτερο είναι το F τόσο μικρότερης αξιοπιστίας είναι η μηδενική υπόθεση.
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την πληροφοριακή χρησιμότητα της αποκάλυψης των δυνητικών

(μελλοντικών)

επιδράσεων της εξασθένισης (αραίωσης). Κάθε ζευγάρι εξετάζεται με τη χρήση της
στατιστικής Vuong15. Αυτό το test είναι ουσιαστικά ένα t-test16, της διαφοράς μεταξύ
των συνόλων από όρους σφαλμάτων που προκύπτουν από τις μη αποθεματικοποιημένες
(non nested) παλινδρομήσεις, που έχουν την ίδια εξηρτημένη μεταβλητή και κατά
συνέπεια το ίδιο συνολικό άθροισμα τετραγώνων . Έτσι το test, μας επιτρέπει να
αξιολογήσουμε την ερμηνευτική δύναμη μεταξύ δύο ανταγωνιστικών μέτρων.
•

Η τρίτη ερώτηση επικεντρώνεται στο αν κάθε ένα από τα μέτρα, παρέχει επί πρόσθετη
χρήσιμη

πληροφόρηση δηλ. αξιολογείται αν τα ζευγάρια των μέτρων παρέχουν

περισσότερο πληροφόρηση, από ότι κάθε μέτρο εξατομικευμένα. Οι τρεις συνδυασμοί
προκύπτουν με επιλογή δύο από τα τρία μέτρα κάθε φορά και τα οποία ελέγχονται από
το διαφορικό test F. Παλαιότερες μελέτες κατέληξαν ότι δεν προκύπτει επί πρόσθετη
πληροφόρηση,

από τη χρήση δύο μέτρων, αλλά αυτές βασίστηκαν σε διαφορετικές

στατιστικές μεθόδους. Συγκεκριμένα, μια μελέτη κατέληξε ότι οι συσχετίσεις ανάμεσα σε
μη

κανονικές αποδόσεις και

πρωτογενή - πλήρως εξασθενημένα

κέρδη,

δεν

διαφοροποιούνται σημαντικά. Μια άλλη μελέτη, παρατήρησε ότι η συσχέτιση ανάμεσα
σε πρωτογενή και πλήρως εξασθενημένα κέρδη, ξεπερνά το 0,98 και στα 10 έτη που
μελετήθηκαν για την περίοδο 1979-1988, κατέληξε όμως στο συμπέρασμα ότι τα δύο
αυτά μέτρα, δεν παρέχουν επί πρόσθετη πληροφόρηση λόγω του μεγέθους αυτής της
συσχέτισης. Πρέπει όμως να σημειωθεί, το γεγονός ότι αν κάποιες μεταβλητές είναι
υψηλά συσχετιζόμενες, δεν αποτελεί απαραίτητα και απόδειξη ότι δεν υπάρχει και επί
πρόσθετη χρήσιμη πληροφόρηση.
•

Η τελευταία ερώτηση, έχει σαν στόχο να καθορίσει αν ο νέος συνδυασμός μέτρων για
τα κέρδη ανά μετοχή είναι καλύτερος από τον παλαιό. Με άλλα λόγια, το R2 του νέου
συνδυασμού, διαφέρει από αυτό του παλαιού ? Αυτό εξετάζεται με τη χρήση του Vuong
test.

6.4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
6.4.1. ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν, προκύπτουν από τη βάση δεδομένων του Standards
and Poors για τη χρονική περίοδο από 1975 έως 1993, η οποία περιελάμβανε συνολικά
63.550 παρατηρήσεις. Το δείγμα αυτό υπόκειται σε κάποιους περιορισμούς, έτσι ώστε να

15 Για περισσότερη ανάλυση βλέπε VUONG QUANG , 1989, LIKELIHOOD RATIO TESTS FOR MODEL SELECTION
AND NON NESTED HYPOTHESIS, ECONOMETRICA, VOL.57, N0.2.
16 Στην ανάλυση παλινδρόμησης αυτό το τεστ αφορά την εξέταση της στατιστικής σημαντικότητας του
συντελεστή παλινδρόμησης.
Υψηλές τιμές του t περικλείουν εμπιστοσύνη στην αξία του συντελεστή για προβλέψεις ενώ χαμηλές τιμές
(μικρότερες του 2) αποτελούν ενδείξεις για χαμηλή εμπιστοσύνη στον συντελεστή πρόβλεψης.
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αποφευχθούν κάποιες ασυνέπειες. Συγκεκριμένα, απορρίφθηκαν οι επιχειρήσεις με μη πλήρη
στοιχεία (αφορούν 37.154 παρατηρήσεις) καθώς

και εκείνες που διαθέτουν απλές

κεφαλαιακές δομές και εκεί όπου τα πλήρη εξασθενημένα κέρδη ανά μετοχή είναι ίσα με τα
πρωτογενή (αφορούν συνολικά 17.421 παρατηρήσεις).
Αυτός ο περιορισμός του δείγματος, έγινε γιατί η αξιολόγηση της ερμηνευτικής δύναμης
των εναλλακτικών μέτρων μέτρησης των κερδών ανά μετοχή,
μετοχών,

σε σχέση με τις τιμές των

απαιτεί ότι τα τρία μέτρα θα πρέπει να είναι διαφορετικά. Κατά συνέπεια τα

αποτελέσματα δεν γενικεύονται σε επιχειρήσεις όπου τουλάχιστον δύο από τα τρία μέτρα
είναι ίδια.

Πάντως ενώ τα συμπεράσματα,

περιορίζονται σε σχετικά μικρό αριθμό

επιχειρήσεων, αυτός είναι τελικά ο πληθυσμός που επηρεάζεται από το SFAS No. 128.
Περαιτέρω, επιχειρήσεις με ζημίες απορρίφθηκαν από το δείγμα, αφού θεωρητικά ο
συντελεστής (β) των κερδών ανά μετοχή, είναι ο πολλαπλασιαστής που οι επενδυτές
καταβάλλουν για τα κέρδη της επιχείρησης. Όταν υπάρχει θετική αποτίμηση ενός μετοχικού
τίτλου σε περιπτώσεις που παρουσιάζονται

ζημίες,

αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές

πληρώνουν για κάτι διαφορετικό πέρα των τρεχουσών αποτελεσμάτων της επιχείρησης που
κάποιοι αναλυτές (Hayn, Burgstahler and Divhev, Collins) προσδιορίζουν αυτό ως την αξία
ενός δικαιώματος να χρησιμοποιηθούν τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία εναλλακτικά.
Οι μελέτες των αναλυτών αυτών, προσδιορίζουν ότι η συνάρτηση τιμών-κερδών δεν είναι
καθοριστική και υποστηρίζουν ότι η λογιστική αξία της καθαρής θέσης είναι κατάλληλη για
την εναλλακτική άσκηση των δικαιωμάτων διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων.
Με το να απορριφθούν οι ζημιογόνες επιχειρήσεις το δείγμα περιορίζεται κατά 4.329
παρατηρήσεις. Σαν αποτέλεσμα χρησιμοποίησης των τριών παραπάνω κριτηρίων (έλλειψη
δεδομένων,

απλή

κεφαλαιακή

δομή,

ζημίες) το τελικό

δείγμα

περιλαμβάνει

3.646

παρατηρήσεις.
Τα αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί :
Αριθμός διαχειριστικών χρήσεων επιχειρήσεων για τις μετοχές των οποίων υπάρχουν
διαθέσιμες τιμές για την χρονική Περίοδο από 1975 έως 1993
Αριθμός διαχειριστικών χρήσεων επιχειρήσεων με μη πλήρη στοιχεία
Αριθμός διαχειριστικών χρήσεων επιχειρήσεων με ζημίες
Αριθμός διαχειριστικών χρήσεων επιχειρήσεων με απλή κεφαλαιακή δομή η εκεί όπου τα
πλήρως εξασθενημένα κέρδη ανά μετοχή είναι ίσα με τα πρωτογενή.
Τελικό δείγμα

63.550
(37.154)
(4.329)
(17.421)
3.646

Ένας εναλλακτικός τρόπος απόρριψης των ζημιογόνων επιχειρήσεων, είναι να ληφθεί
υπόψη η λογιστική αξία ανά μετοχή. Αλλά από τη στιγμή που οι επενδυτές επικεντρώνονται
κύρια στα κέρδη, στην εν λόγω μελέτη που εξετάζουμε, τα αποτελέσματα της απλής
μεθόδου των ελάχιστων τετραγώνων (OLS17) παρουσιάζονται χωρίς τη λογιστική αξία.

17 Η μέθοδος αυτή δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας τρόπος επίλυσης ενός προβλήματος μαθηματικού
προγραμματισμού είναι δηλαδή μια μέθοδος αριστοποίησης.
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Στο τμήμα της ανάλυσης EuaioOpoiag παρουσιάζονται τα αποτελέσματα όταν η λογιστική
αξία λαμβάνεται υπόψη στο υπόδειγμα τιμών-κερδών.

6.4.2. ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ & ΔΙΑΜΕΣΟΣ) &
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
Ο πίνακας 2 παρουσιάζει τις παρατηρήσεις ανά χρονιά. Οι ετήσιες παρατηρήσεις
κυμαίνονται από 110 επιχειρήσεις το 1990 σε 284 επιχειρήσεις το 1976. Ο μέσος όρος (και η
διάμεσος) για ολόκληρη την περίοδο για τα βασικά κέρδη ανά μετοχή, τα πρωτογενή και τα
πλήρως εξασθενημένα είναι $3,08 ($2,59), $2,96 ($2,51) και $2,77 ($2,36) αντίστοιχα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Descriptive
Statistics
Earnings Per
Share

YEAR
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Nb
224
284
268
272
252
202
191
153
166
147
164
170
169
151
174
110
149
178
222
3,646

Mean
3.07
3.12
3.31
3.32
3.68
3.70
3.48
3.18
2.94
3.26
3.35
2.99
2.65
2.81
3.13
2.56
2.39
2.40
2.41
3.08

Basic
1st Qc
1.65
1.82
1.98
1.95
1.90
2.04
1.66
1.53
1.44
1.59
1.55
1.54
1.27
1.34
1.43
1.13
0.85
1.01
0.89
1.51

Median
2.67
2.78
3.03
2.95
3.11
3.26
2.93
2.81
2.63
2.76
3.01
2.52
2.32
2.27
2.43
2.08
1.89
1.83
1.67
2.59

3rd Qd
4.00
4.16
4.33
4.30
4.80
4.92
4.89
4.05
3.93
4.35
4.24
3.89
3.44
3.73
3.70
3.18
3.26
3.06
3.02
4.09

Mean
2.99
3.03
3.22
3.23
3.55
3.59
3.35
3.04
2.82
3.14
3.12
2.78
2.49
2.70
3.01
2.45
2.29
2.27
2.26
2.96

Primary
1st Q Median
1.61
2.59
1.75
2.68
1.94
2.97
1.87
2.85
1.84
3.01
1.98
3.16
1.62
2.83
1.50
2.73
1.41
2.52
1.46
2.62
1.49
2.89
1.49
2.36
1.25
2.23
1.28
2.18
1.36
2.29
1.06
2.01
0.76
1.83
0.92
1.80
0.83
1.62
1.44
2.51

3rd Q
3.89
4.08
4.29
4.25
4.78
4.79
4.73
3.91
3.82
4.28
3.88
3.77
3.26
3.55
3.67
3.09
3.15
2.97
2.83
3.94

Mean
2.73
2.80
2.96
3.00
3.29
3.36
3.15
2.87
2.70
2.94
2.97
2.64
2.37
2.55
2.85
2.32
2.18
2.19
2.16
2.77

Fully Diluted
1st Q
Median
1.51
2.42
1.66
2.49
1.76
2.69
1.67
2.71
1.66
2.83
1.87
2.88
2.64
1.52
1.30
2.64
1.38
2.41
1.29
2.50
1.41
2.72
2.29
1.42
1.15
2.13
1.26
2.07
1.27
2.17
1.01
1.93
0.75
1.76
0.89
1.71
0.77
1.52
2.36
1.35

a All per share amounts are before discontinued operations and extraordinary items
b Number of observations
c First quartile
d Third quartile

Η εξαρτημένη μεταβλητή στις ετήσιες παλινδρομήσεις είναι η τιμή κλεισίματος της
μετοχής με 31.12. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα δεν επηρεάζονται ποιοτικά από τη χρήση
των τιμών στο τέλος κάποιου από τους έξη μήνες (από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο) της
επόμενης χρήσης.
Οι τρεις ανεξάρτητες μεταβλητές,

βασίζονται όλες στα κέρδη προ των μη κανονικών

δραστηριοτήτων της επιχείρησης και των έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων. Τα
βασικά κέρδη ανά μετοχή, υπολογίζονται σαν τα κέρδη προ των έκτακτων και ανόργανων
αποτελεσμάτων,

που είναι διαθέσιμα στους κοινούς μετόχους (εισόδημα προ έκτακτων-
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3rd Q
3.63
3.75
3.92
4.00
4.47
4.54
4.22
3.72
3.76
4.06
3.77
3.48
3.17
3.26
3.46
2.93
3.10
2.85
2.69
3.69

ανόργανων αποτελεσμάτων μείον προνομιούχα μερίσματα) διαιρούμενα με τον μέσο
σταθμισμένο αριθμό μετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία.

6.5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
6.5.1. ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΜΕΤΡΩΝ (ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ)
Οι συντελεστές R2 , για την παλινδρόμηση ανάμεσα σε τιμή και κέρδη ανά μετοχή
παρουσιάζονται στον πίνακα 3 παρακάτω. To R2 διαφέρει από χρονιά σε χρονιά, με τη
μικρότερη τιμή να παρουσιάζεται το 1990 και τη μεγαλύτερη το 1984. Οι τιμές των F (που
όμως δεν παρουσιάζονται) δείχνουν ότι στατιστικά οι συντελεστές R2 και για τις τρεις
εναλλακτικές μετρήσεις των κερδών ανά μετοχή, είναι σημαντικά ανώτερες από το μηδέν
(σε επίπεδο πιθανότητας-σημαντικότητας 0,0001) και επομένως, τα ευρήματα της έρευνας
είναι

σύμφωνα

με τα

όσα

έχουν αναφερθεί

στη

βιβλιογραφία,

όσον

αφορά τη

σημαντικότητα της σχετικής αξίας των κερδών σαν μέτρο της αποτελεσματικότητας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
R2s from the Regression of Price on EPS: Ρ=βο+β1 EPS+ε

Year
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

BEPSb
1
0.54
0.63
0.60
0.56
0.46
0.27
0.65
0.52
0.52
0.71
0.50
0.30
0.34
0.53
0.42
0.25
0.46
0.62
0.67

Regression R2s
PEPSc
2
0.56
0.64
0.60
0.55
0.49
0.26
0.66
0.53
0.52
0.71
0.61
0.45
0.38
0.53
0.42
0.23
0.46
0.63
0.71

FDEPSd
3
0.60
0.69
0.66
0.58
0.54
0.27
0.69
0.56
0.53
0.75
0.63
0.48
0.41
0.57
0.48
0.27
0.48
0.65
0.72

BEPS-PEPS
4
2.10*
2.88*
0.10
-1.86
-1.45
-206
1.22
1.06
-0.43
0.61
1.57
1.52
1.60
-0.58
0.59
-1.62
-0.24
1.63
1.31

Vuong Statistics a
BEPS-FDEPS PES-FDEPS
5
6
2.24*
1.67
4.67*
3.72*
2.98*
3.73*
1.88
3.35*
3.23*
6.11*
0.26
1.53
3.33*
3.38*
3.01*
3.14*
1.30
2.96*
2.75*
2.95*
1.52
1.18
1.67
1.76
2.06*
2.37*
3.09*
3.35*
2.82*
2.27*
0.88
1.21
2.33*
2.81*
3.51*
3.02*
1.93
2.73*

* Vuong statistic is significant at 5 percent level
Number (n) of significant Vuong statistics:
PEPS>BEPS
FDEPS>BEPS
FDEPS>PEPS
Probablity of observing n significant
Statistics when the true rate of
Occurrence is 0.05e

0.2453

<0.0001

<0.0001

a Critical value at the 5 percent level: 1.96
b Basic EPS
c Primary EPS
d Fully Diluted EPS
e Probabilities are calculated using the cumulative binomial distribution
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6.5.2. ΣΧΕΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
Το δεύτερο σημείο στο οποίο δίνεται έμφαση, είναι να καθορισθεί αν κάποια τα κέρδη
ανά μετοχή, έχει R2 σημαντικά μεγαλύτερο από εκείνον των δύο άλλων μέτρων μέτρησης
των κερδών ανά μετοχή . Τα δεδομένα των συγκρίσεων της σχετικής σπουδαιότητας των R2
και της σημαντικότητας αυτών των συγκρίσεων εμφανίζονται στον παραπάνω πίνακα 3.
Το εύρος του R2 , για τα βασικό κέρδη ανά μετοχή είναι 0,25-0,71 (στήλη 1). Το εύρος
για τα πρωτογενή είναι 0,23-0,71 (στήλη 2) και για τα πλήρως εξασθενημένα κέρδη 0,280,75 (στήλη 3).
Οι συντελεστές του R2 για τα πλήρως εξασθενημένα κέρδη ανά μετοχή είναι υψηλότεροι
από εκείνους των βασικών και πρωτογενών και για τα 19 χρόνια (πίνακας 3). Για 12 χρόνια οι
διαφοροποιήσεις στην ερμηνευτική δύναμη ανάμεσα σε πλήρως εξασθενημένα κέρδη ανά
μετοχή και βασικά κέρδη (στήλη 5) είναι σημαντικές (σε επίπεδο σημαντικότητας 5% ή
διαφορετικά σε διάστημα εμπιστοσύνης 95%). Η διωνυμική πιθανότητα παρατηρώντας 12
από τις 19 σημαντικές στατιστικές Vuong, όταν το α18 είναι 0,05, είναι μικρότερη από το

0,0001.
Οι

διαφοροποιήσεις

στην

ερμηνευτική

δύναμη,

ανάμεσα

στα

R2

των

πλήρως

εξασθενημένων και των πρωτογενών κερδών ανά μετοχή (στήλη 6) είναι σημαντικές σε 14
από τα 19 χρόνια (διωνυμική πιθανότητα μικρότερη από το 0,0001).
Παρόλο που τα R2 για τα πρωτογενή κέρδη ανά μετοχή υπερέχουν αυτά των βασικών
κερδών ανά μετοχή (στήλη 4) σε 13 από τα 19 χρόνια, μόνο 2 από τις διαφορές είναι
σημαντικές. Η διωνυμική πιθανότητα των 2 παρατηρήσεων από τις 19, όταν το α=0,05, είναι
0,2453. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι τα βασικά και πρωτογενή κέρδη ανά μετοχή
εμφανίζεται να δίνουν την ίδια πληροφόρηση, επομένως η απόφαση του FASB να
υποκαταστήσει τα πρωτογενή κέρδη ανά μετοχή με τα βασικά έχει νόημα.
Περισσότερο

σημαντικό

είναι

το

γεγονός

ότι

τα

αποτελέσματα

οδηγούν

στο

συμπέρασμα ότι τα πλήρως εξασθενημένα κέρδη ανά μετοχή διαθέτουν μεγαλύτερη
ερμηνευτική δύναμη τόσο από τα βασικά όσο και από τα πρωτογενή κέρδη ανά μετοχή.

6.5.3. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
Ο τρίτος προβληματισμός, ήταν αν καθένα από τα μέτρα μέτρησης των κερδών ανά
μετοχή παρέχουν επί πρόσθετη πληροφόρηση. Ο πίνακας 4 που ακολουθεί, παρέχει
αποδείξεις ότι και τα

τρία μέτρα παρέχουν επί πρόσθετη πληροφόρηση. Το ταμπλό A

συγκρίνει τα βασικά κέρδη ανά μετοχή με τα πρωτογενή. Οι πρώτες δύο στήλες δίνουν την
ερμηνευτική δύναμη των βασικών και πρωτογενών κερδών ξεχωριστά. Η στήλη

3

παρουσιάζει την συνδυασμένη ερμηνευτική δύναμη και των δύο μεταβλητών. Η στήλη 4
18 Αυτό αναφέρεται στο σφάλμα τύπου I όταν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση, παρόλο που αυτή είναι ορθή.
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αναφέρει το διαφορικό F στατιστικό, που μετρά τη σημαντικότητα της βελτίωσης της
ερμηνευτικής δύναμης από την προσθήκη των πρωτογενών κερδών στα βασικά κέρδη ανά
μετοχή. Η στήλη 5 αναφέρει το διαφορικό F στατιστικό των βασικών κερδών στα
πρωτογενή.
Έτσι

χρησιμοποιώντας τα

στοιχεία του

1975

ως

παράδειγμα,

ο

συνδυασμένος

συντελεστής R2 για τα βασικά κέρδη ανά μετοχή και τα πρωτογενή είναι 0,57. Ο
εξατομικευμένος συντελεστής R2 είναι αντίστοιχα 0,54 και 0,56. Επομένως, όταν τα
πρωτογενή κέρδη ανά μετοχή συνδυάζονται με τα βασικά η διαφορική επίδραση είναι 0,03
στο R2 και το διαφορικό F στατιστικό είναι 12,08. FI προσθήκη των βασικών κερδών ανά
μετοχή στα πρωτογενή οδηγεί σε μια βελτίωση κατά 0,01 στο R2 (και κατά 4,51 στο F
στατιστικό). Από τη στιγμή που η κριτική τιμή F για επίπεδο σημαντικότητας 5% είναι 3,84,
τόσο τα βασικά κέρδη ανά μετοχή όσο και τα πρωτογενή προσδίδουν επί πρόσθετη
πληροφόρηση το ένα στο άλλο.
Οι τιμές του F στον πίνακα 4 προσδιορίζουν ότι η διαφορική χρησιμότητα των μέτρων
των κερδών ανά μετοχή είναι συχνά σημαντική. Στις παλινδρομήσεις μεταξύ βασικών και
πρωτογενών κερδών, τα πρωτογενή κέρδη προσθέτουν σημαντική διαφορική (επί πλέον)
ερμηνευτική δύναμη σε 11 από τα 19 χρόνια. Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή προσθέτουν
σημαντική διαφορική ερμηνευτική δύναμη σε 10 από τα 19 έτη.
Στις παλινδρομήσεις ανάμεσα σε βασικά και πλήρως εξασθενημένα κέρδη ανά μετοχή
(ταμπλό Β) τα βασικά κέρδη προσθέτουν σημαντική διαφορική ερμηνευτική δύναμη σε 15
από τα 19 χρόνια. Τα πλήρη εξασθενημένα κέρδη ανά μετοχή, προσθέτουν σημαντική
διαφορική ερμηνευτική δύναμη σε 17 από τα 19 χρόνια.
Τα αποτελέσματα από το συνδυασμό πρωτογενή κέρδη ανά μετοχή και πλήρως
εξασθενημένα κέρδη, ταμπλό C,

είναι : τα πρωτογενή κέρδη προσθέτουν σημαντική

διαφορική ερμηνευτική δύναμη σε 17 από τα 19 έτη, ενώ τα πλήρως εξασθενημένα κέρδη
και στα 19 χρόνια.
Αυτά τα αποτελέσματα οδηγούν στο συυπέοασυα ότι η παρούσα ακολουθούμενη αρχή
(APB No. 15) για αποκάλυψη δύο μέτρων για τα κέρδη ανά μετοχή προσθέτει χρησιμότητα
στους επενδυτές.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Incremental Explanatory Power of EPS Measures
Panel A: Comparison of Incremental Explanatory Power of BEPS and PEPS

YEAR
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

BEPSb
1
0.54
0.63
0.60
0.56
0.46
0.27
0.65
0.52
0.52
0.71
0.50
0.30
0.34
0.53
0.42
0.25
0.46
0.62
0.67

Regression R2s
PEPSc
BEPS, PEPS
2
3
0.56
0.57
0.64
0.65
0.60
0.60
0.55
0.56
0.49
0.51
0.26
0.29
0.66
0.66
0.53
0.53
0.52
0.52
0.71
0.71
0.61
0.63
0.45
0.47
0.38
0.40
0.53
0.53
0.42
0.42
0.23
0.31
0.46
0.45
0.63
0.64
0.71
0.72

Incremental F Statistics a
PEPS
BEPS
4
5
12.08*
4.51*
20.68*
6.54*
1.01
0.46
2.53
10.54*
22.60*
7.23*
4.39*
7.84*
0.35
7.89*
2.51
0.12
0.11
0.97
2.91
0.35
54.92*
7.84*
7.71*
56.47*
18.03*
5.46*
0.05
1.32
1.63
0.11
8.92*
11.12*
0.02
0.38
5.62*
1.22
32.22*
6.35*

* F statistic is sgnificant at 5 percent level
Number of significant F Statistics

11

10

Probability of observing n
significant
significant
Statistics when the true rate of
Occurrence is 0.05d

<0.0001

<0.0001

Panel B: Comparison of Incremental Explanatory Power of BEPS and FDEPS

YEAR
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

BEPSb
1
0.54
0.63
0.60
0.56
0.46
0.27
0.65
0.52
0.52
0.71
0.50
0.30
0.34
0.53
0.42
0.25
0.46
0.62
0.67

Regression R2s
Incremental F Statistics a
FDEPSe
BEPS, FDEPS
FDEPS
BEPS
2
3
4
5
0.60
0.60
34.54*
3.38
0.69
0.70
70.77*
16.10*
0.66
0.68
15.04*
61.57
0.58
0.58
15.84*
1.32
0.54
0.59
75.05*
30.03*
0.27
0.70
0.003
0.27
0.69
0.70
33.76*
8.55*
0.56
0.58
22.25*
7.75*
3.18
0.53
0.53
0.10
0.75
0.76
30.14*
4.21*
0.63
0.64
64.97*
6.63*
0.48
0.51
73.63*
9.33*
0.41
0.45
34.07*
10.26*
0.57
0.61
27.38*
12.86*
0.48
0.54
44.53*
21.47*
9.25*
0.27
0.31
5.68*
0.48
0.50
11.57*
5.18*
0.65
0.67
23.24*
11.11*
0.72
0.74
57.67*
15.37*

* F statistic is significant at 5 percent level
Number of significant F Statistics

17

15

Probability of observing n significant
Statistics when the true rate of
Occurrence is 0.05d

<0.0001

<0.0001
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Panel C: Comparison of Incremental Explanatory Power of PEPS and FDEPS

YEAR
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

PEPSc
1
0.56
0.64
0.60
0.55
0.49
0.26
0.66
0.53
0.52
0.71
0.61
0.45
0.38
0.53
0.42
0.23
0.46
0.63
0.71

Incremental F Statistics a
Regression R2s
FDEPS
PEPS
FDEPSe
PEPS, FDEPS
4
5
2
3
23.76*
1.12
0.60
0.60
9.16*
0.69
0.70
46.45*
0.66
0.69
71.29*
23.98*
37.84*
13.86*
0.58
0.60
0.54
0.60
65.42*
37.97*
0.29
7.62*
3.49
0.27
0.69
0.71
30.59*
13.48*
21.27*
9.34*
0.56
0.59
9.45*
5.37*
0.53
0.55
36.36*
12.23*
0.75
0.77
0.63
0.64
16.99*
7.86*
0.48
0.52
25.89*
13.80*
0.47
28.14*
17.56*
0.41
26.25*
0.57
0.64
43.61*
0.48
0.55
47.17*
25.56*
0.39
27.31*
20.77*
0.27
17.24*
10.23*
0.48
0.51
18.08*
10.79*
0.65
0.67
0.74
29.02*
15.22*
0.72

* F Statistics is significant
at e percent level
Number of significant F
Statistics
Probability of observing n significant
Statistics when the true rate of
Occurrence is 0.05d

19

17

<0.0001

<0.0001

a Critical value for Chi-square with one degree of freedom at the 5 percent level is 3.84
b Basic EPS
c Primary EPS
d Probabilties are calculated using the cumulative binomial distribution
e Fully Diluted EPS

6.5.4. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΕΡΔΩΝ ANA ΜΕΤΟΧΗ ΠΑ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΡΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Τέλος, γίνεται προσπάθεια να καθορισθεί

ποιος, αν υπάρχει τέτοιος, από τους

συνδυασμούς των κερδών ανά μετοχή είναι ο καλύτερος.

Ο πίνακας 5 που ακολουθεί

περιλαμβάνει τα δεδομένα και τα στατιστικά στοιχεία για το συντελεστή R2. Για παράδειγμα,
το 1988 ο συντελεστής R2 για την παλινδρόμηση του συνδυασμού βασικών και πρωτογενών
κερδών ανά μετοχή είναι 0,53 (στήλη 1). Για τα βασικά κέρδη και πλήρως εξασθενημένα
είναι 0,61 (στήλη 2) και για τα πρωτογενή και πλήρως εξασθενημένα κέρδη ανά μετοχή είναι
0,64 (στήλη 3). Τα test Vuong προσδιορίζουν ότι τα R2 των 0,64 και 0,61 είναι και τα δύο
σημαντικά μεγαλύτερα από το 0,53 και ότι διαφορά μεταξύ 0,64 και 0,61 είναι επίσης
σημαντική.
Από τη στιγμή που η βασική προσπάθεια εντοπίζεται στην

απόφαση του FASB να

υποκαταστήσει τα πρωτογενή κέρδη ανά μετοχή με τα βασικά, επικεντρώνεται το
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ενδιαφέρον στα αποτελέσματα της στήλης 6, όπου συγκρίνονται οι διαφορές ανάμεσα στα
R2 των βασικών-πλήρως εξασθενημένων κερδών (στήλη 2) και των πρωτογενών -πλήρως
εξασθενημένων κερδών (στήλη 3). Ο συνδυασμός των βασικών με τα πλήρως εξασθενημένα
κέρδη είναι μεγαλύτερος σε τέσσερις χρήσεις, αλλά ποτέ η παραπάνω διαφορά δεν είναι
σημαντική.
Από την άλλη μεριά, τα R2 των συνδυασμών των πρωτογενών κερδών ανά μετοχή και
των πλήρως εξασθενημένων κερδών, ποιοτικά υπερέχουν αυτών του συνδυασμού βασικών
και πλήρως εξασθενημένων κερδών σε 14 περιπτώσεις και μόνο μια φορά η διαφορά είναι
σημαντική. Η πιθανότητα να παρατηρηθεί μια σημαντική στατιστική Vuong λόγω μεταβολής
είναι 0,6226.
Συυπερασυατικά. κανένας από αυτούς τους συνδυασμούς δεν είναι καλύτερος, και
επομένως η απόφαση του FASB να υποκαταστήσει τα πρωτογενή με τα βασικά κέρδη ανά
μετοχή δεν μειώνει την ικανότητα του νέου συνδυασμού να επεξηγεί τις τιμές των μετοχών.
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TABLE 5
R2 s from the Regression of Price on Two Measures of EPS
P=Po+plEPS+p2EPS+C
Regression R2S
Year

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

BEPSb
PEPSc
1
0.57
0.65
0.60
0.56
0.51
0.29
0.66
0.53
0.52
0.71
0.63
0.47
0.40
0.53
0.42
0.31
0.46
0.64
0.72

BEPS,
FDEPSd
2
0.60
0.70
0.68
0.58
0.59
0.27
0.70
0.58
0.53
0.76
0.64
0.51
0.45
0.61
0.54
0.31
0.50
0.67
0.74

* Vuong statistic is significant at 5 percent level
Number (n) of significant Vuong Statistics:
BEPS & FDEPS>BEPS& PEPS
PEPS & FDEPS>BEPS& PEPS
PEPS & FDEPS>BEPS& FDEPS
Probability of observing n significant
Statistics when the true rate of
Occurrence is 0.05e

PEPS,
FDEPS
3
0.60
0.70
0.69
0.60
0.60
0.29
0.71
0.59
0.55
0.77
0.64
0.52
0.47
0.64
0.55
0.39
0.51
0.67
0.74

BEPS, PEPS
BEPS, FDEPS
4
1.36
2.96*
2.65*
1.02
5.20*
-0.52
2.92*
2.69*
1.31
2.51*
1.02
1.59
2.41*
2.68*
1.57
0.02
1.75
2.39*
2.40*

Vuong
Statistics3
BEPS, PEPS
PEPS, FDEPS
5
1.20
2.48*
3.34*
1.64
4.14*
-0.02
2.59*
2.94*
1.61
3.21*
0.63
1.26
1.90
3.09*
1.56
0.94
2.24*
1.78
1.34

BEPS, FDEPS
PEPS, FDEPS
6
-1.19
-1.99
1.26
1.89
0.76
0.58
0.69
0.44
1.38
1.69
0.18
0.70
1.18
2.14
0.49
1.89
1.46
-0.04
-0.01

10

1

<0.0001

<0.0001

<0.6226

a Critical value at the 5 percent level: 1,96
b Basic EPS
c Primary EPS
d Fully Diluted EPS
e Probabilities are calculated using the cumulative binomial distribution

6.6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
Μέχρι στιγμής έχει εξετασθεί η σχέση ανάμεσα στις τιμές των μετοχών και των κερδών
ανά μετοχή. Σημειώνεται όμως, ότι υπάρχει η πιθανότητα μια εναλλακτική τυποποίηση του
προβλήματος να οδηγήσει σε διαφορετικό αποτελέσματα. Για να επιβεβαιωθεί ότι τα
αποτελέσματα της έρευνας είναι εύρωστα και όχι το αποτέλεσμα μιας εξειδίκευσης,
δημιουργήθηκαν εναλλακτικά σενάρια στη ανάλυση,

με τη χρήση των παρακάτω

διαφοροποιήσεων :
.

Rit=f(EPSjt/ Pit-i), όπου το R είναι η ετήσια απόδοση βασιζόμενη στην μερισματική
απόδοση19 (dividend yield) και την ανατίμηση της μετοχής δηλαδή τα κεφαλαιακά
κέρδη (μοντέλο απόδοσης^return model).
Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό ισχύει η εξής γραμμή παλινδρόμησης20 :

19 Η αναλογία του μερίσματος ανά μετοχή μιας επιχείρησης ως προς την τιμή της μετοχής στην χρηματαγορά.
20 Hayn, C. 1995. The information content of losses. Journal of Accounting and Economics 20 : 125-153.
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Rt—O +pXt/Pt-i+Et
Όπου :
Rt: ετήσια απόδοση.
Xt : μεταβλητή κερδών που εναλλακτικά αφορά ή τα πρωτογενή κέρδη ανά μετοχή της
χρήσης t ή τη μεταβολή των κερδών ανά μετοχή στην εν λόγω χρήση. Τα εν λόγω κέρδη
αποπληθωρίζονται με το ΡΜ που αφορά την τιμή της μετοχής στο τέλος της χρήσης Μ.
ει : όρος σφάλματος.
•

Pit=f(EPSit/AEPS it), όπου AEPS it είναι η μεταβολή στα κέρδη ανά μετοχή (μοντέλο

peTaftoAnq=>change model).
•

Pit=f(EPSit/BVE it), όπου BVE είναι η λογιστική αξία της καθαρής θέσης ανά μετοχή

(μοντέλο λογιστικής αξίας καθαρής θέσης=>Ικ>οΙ( value of equity model).
Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο21 η λογιστική αξία των κοινών ιδίων κεφαλαίων αποτελεί
μια κυρτή συνάρτηση (convex function) των κερδών και της λογιστικής αξίας των κοινών
μετοχών.
Ειδικότερα, τα κέρδη παρέχουν ένα μέτρο για το πώς χρησιμοποιούνται σήμερα οι πόροι
της επιχείρησης, ενώ η λογιστική αξία από την άλλη μετρά την αξία των πόρων της
επιχείρησης ανεξάρτητα το πώς αυτοί χρησιμοποιούνται σήμερα. Έτσι όταν ο δείκτης
αποδοτικότητας κέρδη/λογιστική αξία είναι υψηλός, η επιχείρηση μπορεί να συνεχίσει να
χρησιμοποιεί τους πόρους όπως τους χρησιμοποιεί σήμερα και αυτό που έχει ιδιαίτερη
σημασία σε αυτή την περίπτωση για τον καθορισμό της λογιστικής αξίας των ιδίων
κεφαλαίων, είναι τα κέρδη . Από την άλλη,

όταν ο εν λόγω δείκτης είναι χαμηλός, η

επιχείρηση θα πρέπει να προσανατολιστεί σε καλλίτερες εναλλακτικές χρήσεις των πόρων και
αυτό που αποκτά σημασία για τον καθορισμό της λογιστικής αξίας των ιδίων κεφαλαίων είναι
η λογιστική αξία των κοινών μετοχών.

Η προαναφερθείσα κυρτότητα (convexity) αναφέρεται σε δύο εναλλακτικά σενάρια :
είτε στο ότι ο συντελεστής των κερδών αυξάνει με την αύξηση του δείκτη κέρδη / λογιστική
αξία, είτε στο ότι ο συντελεστής της λογιστικής αξίας μειώνεται με την κάμψη του δείκτη
κέρδη / λογιστική αξία.
Ο

πίνακας

6

παρουσιάζει

τα

αποτελέσματα

των

παραπάνω

εναλλακτικών

διαφοροποιήσεων, συμπεριλαμβανομένου και του αρχικού υποδείγματος τιμής-κερδών που
παρουσιάστηκε παραπάνω. Σημειώνονται οι ακόλουθες ομοιότητες με το υπόδειγμα τιμήςκερδών :
•

πρώτα από όλα, τα πρωτογενή και βασικά κέρδη ανά μετοχή είναι περίπου ανάλογα σε
ερμηνευτική δύναμη και στα 4 μοντέλα (ταμπλό Α).

21 Για περισσότερα βλέπε Burgstahler, D.C. and I. D. Dichev 1997. Earnings, adaptation and equity value. The
accounting Review (April) : 187-216.
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•

δεύτερον, τα πλήρως εξασθενημένα κέρδη ανά μετοχή εξακολουθούν να υπερέχουν των
βασικών και πρωτογενών κερδών σε ερμηνευτική δύναμη. Για παράδειγμα, στο μοντέλο
μεταβολής, η ερμηνευτική δύναμη των πλήρως εξασθενημένων κερδών είναι στατιστικά
μεγαλύτερη από αυτή των βασικών 14 φορές που είναι σημαντικό σε επίπεδο
σημαντικότητας 0,0001. Υπερέχουν των πρωτογενών 15 φορές και πάλι σε επίπεδο
σημαντικότητας 0,0001. Τέλος, και οι τρεις μεταβλητές κερδών προσφέρουν διαφορική
πληροφόρηση μεταξύ τους και στα τρία μοντέλα σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01
(ταμπλό Β).
Τα αποτελέσματα από τις εναλλακτικές διαφοροποιήσεις για την τελευταία ερώτηση της

έρευνας (ποιος από τους συνδυασμούς είναι καλύτερος) είναι ανάμικτα (ταμπλό C). Τα
αποτελέσματα

του

μοντέλου

απόδοσης,

προτείνουν

ότι

δεν

υπάρχει

καλύτερος

συνδυασμός. Στο μοντέλο μεταβολής, προτείνεται ότι ο συνδυασμός πρωτογενή-πλήρως
εξασθενημένα κέρδη ανά μετοχή είναι καλύτερος από τον συνδυασμό βασικά-πλήρως
εξασθενημένα κέρδη σε 4 περιπτώσεις. Η πιθανότητα εντοπισμού 4 σημαντικών διαφορών
στις 19 παρατηρήσεις είναι μικρότερη από 0,0001. Το μοντέλο της λογιστικής αξίας ανά
μετοχή καθορίζει ότι ο συνδυασμός πρωτογενών-πλήρως εξασθενημένων έχει σημαντική
μεγαλύτερη ερμηνευτική δύναμη από τον συνδυασμό βασικών -πλήρως εξασθενημένων σε
3 περιπτώσεις. Η πιθανότητα παρατήρησης τριών σημαντικών διαφοροποιήσεων από τις 19
παρατηρήσεις είναι μικρότερη από 0,0665.
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TABLE 6
SENSITIVITY ANALYSIS
Panel A: Summary of Relative Usefulness by Model

Variable:
Compared
to:
Price Model
Return
Model
Change
Model
Book Value
Of Equity
Model

PEPSb
BEPSc
2
0.2453
1
0.6027
2
0.2453
2
0.2453

Number (n) of Significant Vuong Statistics
(Probability
Observing N)
of ovserving
FDEPSd
FDEPS
BEPS
PEPS
12
0.0001
4
0.0109
14
0.0001
10
0.0001

14
0.0001
3
0.0581
15
0.0001
13
0.0001

Panel B: Summary of Incremental Usefulness by Model

Variable:
When
Added to:
Price Model
Return
Model
Change
Model
Book Value
Of Equity
Model

PEPSb
BEPSc
11
0.0001
6
0.0002
9
0.0001
9
0.0001

BEPS
PEPS
10
0.0001
5
0.0015
5
0.0002
10
0.0001

Number (n) of Significant Vuong Statistics
(Probabilty of observing)a
FDEPSd
BEPS
FEDPS
PEPS
BEPS
FDEPS
PEPS
FDEPS
17
0.0001
10
0.0001
17
0.0001
17
0.0001

15
0.0001
5
0.0001
12
0.0001
15
0.0001

19
0.0001
10
0.0001
19
0.0001
19
0.0001

17
0.0001
6
0.0001
16
0.0001
17
0.0001

Panel C: Summary of Relative Usefulness of Pairs of Earnings Number by Model

Pair:
Relative to:

Price Model
Return
Model
Change
Model
Book Value
Of Equity
Model

PEPS2,
BEPS3
FDEPS4
BEPS
10
0.0001
3
0.0581
10
0.0001
10
0.0001

Number (n) of Significant Vuong Statistics
(Probability of observing n)l
PEPS, BEPS
FDEPS, PEPS
FDEPS, PEPS FDEPS, BEPS

8
0.0001
1
0.6027
10
0.0001
10
0.0001

1
0.6227
1
0.6027
4
0.0132
3
0.0665

a Probabilities are calculated using the cumulative binomial distribution
b Primary EPS
c Basic EPS
d Fully Diluted EPS
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6.7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι σημαντικά, τόσο για τους χρήστες των λογιστικών
πληροφοριών όσο και για τη λογιστική έρευνα.
Πρώτα από όλα, εντοπίστηκε ότι και οι τρεις δείκτες μέτρησης των κερδών ανά μετοχή
(πρωτογενή, βασικά και πλήρως εξασθενημένα) από μόνοι τους ο καθένας προσφέρουν στην
κεφαλαιαγορά σημαντική πληροφόρηση.
Δεύτερον, εντοπίστηκε ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση όσον αφορά την ερμηνευτική
δύναμη των βασικών και των πρωτογενών κερδών ανά μετοχή. Αυτά τα ευρήματα
ενισχύουν την απόφαση του FASB να υποκαταστήσει τα πρωτογενή (primary) κέρδη ανά
μετοχή με βασικά (basic).
Τρίτον, τα ευρήματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα πλήρως εξασθενημένα κέρδη ανά
μετοχή, αποτελούν το μέτρο που παρέχει την περισσότερο πληροφόρηση. Επομένως, αν οι
χρήστες λογιστικών πληροφοριών, απαιτούν ένα μέτρο μέτρησης της αποτελεσματικότητας,
τα πλήρως εξασθενημένα κέρδη ανά μετοχή είναι η καλλίτερη επιλογή.
Τέταρτον, και οι τρεις δείκτες μέτρησης των κερδών ανά μετοχή, παρέχουν στην
κεφαλαιαγορά σημαντική επί πλέον πληροφόρηση. Σαν αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος, ο
προσδιορισμός δύο δεικτών παρέχει περισσότερη πληροφόρηση από ότι ο ένας. Σε μελέτες
σχετικές με τη λογιστική πληροφόρηση, οι ερευνητές θα πρέπει να έχουν υπόψη τους να
χρησιμοποιούν τουλάχιστον δύο δείκτες μέτρησης των κερδών ανά μετοχή.
Πέμπτον, κάθε μέτρο όσον αφορά τα κέρδη ανά μετοχή, συσχετίζεται σημαντικά με την
τιμή

της

μετοχής,

με

την

ισχυρότερη

συσχέτιση

να

υφίσταται

μεταξύ

πλήρως

εξασθενημένων και τιμής μετοχής.
Τέλος, από τη στιγμή που η κεφαλαιαγορά προσδίδει αξία στην αποκάλυψη δύο δεικτών
μέτρησης των κερδών ανά μετοχή, το ερώτημα είναι "ποιο ζευγάρι είναι το καλλίτερο

Το

μοντέλο τιμής-κερδών και το μοντέλο αποτελεσματικότητας αποδεικνύουν ότι τα νέο
πρότυπο (βασικά και εξασθενημένα κέρδη ανά μετοχή) περικλείει επίπεδο πληροφόρησης
ίδιο με αυτό του παλαιού πρωτύπου (πρωτογενή και πλήρως εξασθενημένα κέρδη ανά
μετοχή).
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7. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (CAPITAL ISSUES')

7.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η ανάλυση που ακολουθεί, βασίζεται σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε το 1998 στο
περιοδικό The European Journal of Finance*, των καθηγητών Ian Davidson και Chris Mallin,
οι οποίοι εξετάζουν,

την απλή υπόθεση ότι όταν οι επιχειρήσεις προχωρούν σε άντληση

κεφαλαίων μακράς διάρκειας (μετοχές, ομολογίες), έχουν την τάση να επιλέγουν εκείνη την
πηγή κεφαλαίων, τα λοιπά στοιχεία σταθερά, που οδηγεί σε υψηλότερα βραχυπρόθεσμα
κέρδη ανά μετοχή.
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται,

υιοθετεί την ανάλυση probit προκειμένου να

ελεγχθεί η υπόθεση, ότι η πηγή άντλησης διαρκών κεφαλαίων που επιλέχθηκε ήταν εκείνη
που οδηγούσε σε υψηλότερα κέρδη ανά μετοχή, μετά τον έλεγχο και άλλων παραγόντων,
όπως η μόχλευση και ο κλάδος δραστηριότητας.
Τα αποτελέσματα οδηγούν στο συμπέρασμα,
κεφαλαίων

μακράς διάρκειας,

ότι υπάρχει ένδειξη κατά την άντληση

για λειτουργική παγιοποίηση-σταθερότητα (functional

fixation*22) των κερδών ανά μετοχή .
Ειδικότερα, το ερώτημα αν οι επιχειρήσεις προσδίδουν ή όχι υπερβολική έμφαση στα
κέρδη ανά μετοχή, συνδέεται εν μέρει με την επικρατούσα άποψη περί της βραχυπρόθεσμης
προοπτικής που χαρακτηρίζει ορισμένους επενδυτές.
Επικρατεί η άποψη, ότι το πρώτιστο μέλημα για τους θεσμικούς επενδυτές (αμοιβαία
κεφάλαια, εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρείες, ΑΧΕ),
αναφέρεται στη βραχυπρόθεσμη απόδοση μιας επένδυσης και αυτό οδηγεί τους managers
να επικεντρώνουν την προσοχή τους στη μεγιστοποίηση των βραχυπρόθεσμων κερδών.
Από την άλλη, υπάρχει και η άποψη ότι η αγορά δεν εξαπατάται από τους managers που
υιοθετούν βραχυπρόθεσμη συμπεριφορά, γεγονός που αφήνει ανοικτό το θέμα : οι
managers τελικά υιοθετούν αυτή τη στρατηγική και αν ναι γιατί;
Παρά τις εκτεταμένες συζητήσεις που έχουν γίνει, υπάρχει λίγη πειστική εμπειρική έρευνα
για τη βραχυπρόθεσμη προοπτική των επενδύσεων,

σε επίπεδο αγοράς και σε διοικητικό

επίπεδο.
Συγκεκριμένα, ο Miles σε μια έρευνά του (1993-Testing for short-termism in the UK stock
market, Economic Journal, 103, 1379-1396) για τη βραχυπρόθεσμη προοπτική στην
κεφαλαιαγορά, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μερίσματα ενός δείγματος επιχειρήσεων
* Από το άρθρο «The influence of earnings per share on capital issues : some evidence from UK companies, IAN
DAVIDSON AND CHRIS MALLIN, The European Journal of Finance 4, 305-309 (1998)».
22 Fixation : αναφέρεται στον καθορισμό μιας τιμής και την παγίωσή της για κάποιο χρονικό διάστημα.
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στη Μεγάλη Βρετανία, είναι υπερτιμημένα, με αποτέλεσμα να δίνεται δυσανάλογη έμφαση
στα τρέχοντα αποτελέσματα. Αυτό το συμπέρασμα, θα πρέπει να θεωρηθεί προσωρινό αφού
εξαρτάται από τη διαδικασία ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε, ενώ η μακροπρόθεσμη
συσχέτιση ανάμεσα σε μερίσματα, κέρδη και τιμές μετοχών δεν έχει γίνει αντιληπτή πλήρως.
Δοθέντος ότι, ο βαθμός αποτελεσματικότητας του χρηματιστηρίου αποτελεί τη μια
πλευρά του προβλήματος της βραχυπρόθεσμης προοπτικής, η συμπεριφορά της διοίκησης
ως ανταπόκριση σε πιέσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος αποτελεί ένα σημαντικό σημείο για
την κατανόηση του εν λόγω προβλήματος.
Οι αναποτελεσματικότητες που συζητούνται στην παρούσα μελέτη αναφέρονται στην
«εξομάλυνση των κερδών (income smoothing23)»

και στη

«λειτουργική παγιοποίηση-

σταθεροποίηση» σε στρατηγικής σημασίας λογιστικά μεγέθη, κύρια στα κέρδη ανά μετοχή.
Έχει εντοπιστεί από

έρευνες για εξακρίβωση των σχέσεων αιτίου-αιτιατού, διαφόρων

αναλυτών, ότι οι προβλέψεις για τα κέρδη ανά μετοχή κατέχουν εξέχουσα θέση.
Αυτό που δεν είναι ξεκάθαρο, είναι η έκταση που αυτές οι προβλέψεις επηρεάζουν τις
αποφάσεις της διοίκησης. Σύμφωνα με τους Tweedle και Whittihgton (1990-Financial
reporting : current problems and their implications for systematic reform, Accounting and
Business Research, 21 (81), 87-102) οι προβλέψεις αυτές επηρεάζουν τελικά τις εν λόγω
αποφάσεις,

αφού

όπως

καταλήγουν

«η

μεγάλη

έμφαση

που

προσδίδουν

οι

χρηματοοικονομικοί αναλυτές στα στοιχεία κέρδους της κατάστασης εισοδήματος» οδήγησε
την εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία του λογιστικού προτύπου FRS 3, που αναφέρεται στην
απεικόνιση της οικονομικής αποτελεσματικότητας μιας επιχειρηματικής μονάδας.
Ειδικότερα, η επίδραση του προτύπου FRS 3, σε πολλές περιπτώσεις έχει οδηγήσει τους
αναλυτές, να αναπτύξουν δικούς τους ξεχωριστούς ορισμούς για τα κέρδη, με συνέπεια η
έμφαση που δίνουν αυτοί στα κέρδη ανά μετοχή να παραμένει σε μεγάλο βαθμό αμείωτη.
Συγκεκριμένα, σε μια έρευνα που διεξήγαγε ο Marsh (1991-Short-terminism on Trial. London
: Institutional Fund Managers Association) κατέληξε στο συμπέρασμα

ότι «το 81% των

οικονομικών διευθυντών ενός δείγματος επιχειρήσεων της Μεγάλης Βρετανίας, πιστεύουν ότι
τα κέρδη ανά μετοχή,

αποτελούν

την κύρια βάση για την αποτίμηση των τιμών των

μετοχών» με αποτέλεσμα η άποψη των managers των επιχειρήσεων, να αντανακλά ή ακόμα
να καθοδηγείται από την άποψη των αναλυτών.
Αποδείξεις ότι η λειτουργική παγιοποίηση (σταθερότητα) στα κέρδη ανά μετοχή έχει
επίδραση στη λήψη διοικητικών αποφάσεων παρέχονται από τον Hand (1989-Did firms
undertake debt-equity swaps for an accounting paper profit or true financial gain ? The
23 To σύνολο των πρακτικών λογιστικού χαρακτήρα που αποσκοπεί στην εξομάλυνση των μεγάλων διακυμάνσεων
των κερδών όπως αυτά εμφανίζονται στις λογιστικές καταστάσεις, με σκοπό την ενίσχυση της εικόνας αξιοπιστίας
της εταιρείας.
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Accounting Review, 64, 587-623, 1990-A test of the extended functional fixation hypothesis,
The Accounting Review,65, 740-763) και τους Hand και Huges (1990-The motives and
consequences of debt-equity swaps and defeasances, Journal of Applied Corporate Finance,
3 (3), 77-81). Η έρευνα τους, επί ανταλλαγών από τράπεζες των χρεών πελατών τους με
ίσης αξίας αξιόγραφα ή διεκδικήσεις επί των περιουσιακών στοιχείων τους (debt-equity

swaps) στη περίοδο 1981-4 και επί απαλλαγών από παλαιό χρεόγραφα πριν από τη λήξη
τους (defeasances) έδειξε ότι οι τεχνικές αυτές ήταν συνηθέστερες,

σε μη αποδοτικές

περιόδους προκειμένου να καλυφθεί η πτωτική τάση των κερδών. Τα αποτελέσματα της εν
λόγω έρευνας κατέληγαν ότι την αγορά δεν την εξαπατούσε αυτή η τακτική (τέτοια
γεγονότα γενικά συνδέονταν με αρνητική αντίδραση της κεφαλαιαγοράς).
Τα εν λόγω ευρήματα, σχετίζονται με τα συμπεράσματα των Kaplan και Roll (1972) ότι
«η παραποίηση των κερδών πιθανόν να είναι ευχάριστη, αλλά η τελική απόδοσή της τελεί
υπό αμφισβήτηση». Σε πιο πρόσφατη έρευνα των Egginton-Forker-Grout (1993- Executive
and employee share options : taxation, dilution and disclosure, Accounting and Business
Research, 23 (91A), 363-372) σχετική

με προγράμματα απόκτησης μετοχών από στελέχη

και εργαζόμενους (stock options), εντοπίστηκε

ότι υπάρχει λειτουργική παγιοποίηση-

σταθερότητα στα κέρδη ανά μετοχή, καθώς οι managers επιλέγουν εκείνα τα προγράμματα
που οδηγούν στα υψηλότερα κέρδη.
Στόχος της εν λόγω μελέτης,

είναι να εντοπιστεί η έκταση στην οποία οι managers

επηρεάζονται από τα βραχυπρόθεσμα κέρδη ανά μετοχή, όταν πρόκειται να αποφασίσουν
μεταξύ αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή προσφυγής σε μακροπρόθεσμο δανεισμό.
Ουσιαστικό αυτό αποτελεί μια συνδυασμένη πιθανότητα ότι οι managers επηρεάζονται από
τα λειτουργικά παγιοποιημένα κέρδη ανά μετοχή και ότι αυτά καθορίζουν ένα σημαντικό
κριτήριο λήψης αποφάσεων.

7.2. Η ΑΝΑΛΥΣΗ PROBIT ΚΑΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΞΕΝΩΝ - ΙΔΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Στο σημείο αυτό,

θα εξεταστεί σε επίπεδο γραμμικής πιθανότητας σε ποιο βαθμό η

επιλογή του τρόπου άντλησης διαρκών κεφαλαίων,

υπαγορεύεται από την προσπάθεια

επίτευξης υψηλότερων κερδών ανά μετοχή, ειδικότερα στην περίπτωση άντλησης ξένων
κεφαλαίων.
Η ερώτηση κλειδί, είναι αν η επίδραση επί των κερδών ανά μετοχή, αποτελεί ή όχι
σημαντικό ερμηνευτικό παράγοντα στην διαδικασία επιλογής της δομής ξένων-ιδίων διαρκών
κεφαλαίων, αφού βέβαια έχουν ελεγχθεί και μια σειρά από άλλοι δυνητικοί

παράγοντες

επίδρασης όπως η μόχλευση, μέγεθος εταιρείας beta και κλάδος δραστηριοποίησης.
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Για την εξαγωγή συμπερασμάτων χρησιμοποιήθηκαν λογιστικά δεδομένα 40 επιχειρήσεων
στη Μεγάλη Βρετανία οι οποίες είχαν προχωρήσει σε άντληση διαρκών κεφαλαίων (ξένωνιδίων) για χρονικό διάστημα πέντε χρόνων. Η επιλογή του δείγματος ήταν τυχαία με βάση
την ανταπόκριση σε ένα ερωτηματολόγιο σχετικό με τις αντλήσεις κεφαλαίων μακράς
διάρκειας. Συγκεκριμένα, από τις επιχειρήσεις που ανταποκρίθηκαν, επιλέχθηκε ένα ποσοστό
10% με βάση κάποια τεστ αμεροληψίας.
Στη συνέχεια τα δεδομένα των επιχειρήσεων που επιλέχθηκαν, αναπροσαρμόστηκαν με
βάση την υπόθεση για το πώς θα διαμορφώνονταν τα δεδομένα αν αυτές υιοθετούσαν
διαφορετική πηγή άντλησης κεφαλαίων από αυτή που είχαν υιοθετήσει και συγκρίθηκαν τα
κέρδη ανά μετοχή που προέκυψαν από την πραγματική κατάσταση, με αυτά της εν λόγω
υποθετικής κατάστασης.
Η διαδικασία αυτή, είχε σαν σκοπό να καθορίσει μια μεταβλητή-διχοτόμο που θα έπαιρνε
τιμή μηδέν, αν η άντληση ιδίων κεφαλαίων (equity issue) οδηγούσε σε αύξηση των
κερδών ανά μετοχή,

και τιμή ένα, αν αυτό συνέβαινε με την άντληση ξένων κεφαλαίων

(debt issue). Προκειμένου να ελεγχθεί η σημαντικότητα, της εν λόγω «ψευδομεταβλητής
κερδών ανά μετοχή» χρησιμοποιήθηκε ένα μοντέλο probit24, με την εξαρτημένη διχοτόμο
μεταβλητή να είναι ίση με μηδέν σε περίπτωση άντλησης ιδίων κεφαλαίων και ίση με τη
μονάδα στην περίπτωση άντλησης ξένων κεφαλαίων.
Πρόσθετες μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στο μοντέλο ήταν :
•

Ψευδουεταβλπτέο κλάδου : τρεις τέτοιες μεταβλητές, που έπαιρναν τιμές 0 ή 1,
χρησιμοποιήθηκαν έτσι ώστε να ταξινομηθεί το δείγμα σε τέσσερις βασικούς κλάδους
δραστηριότητας (βιομηχανία, υπηρεσίες, λιανεμπόριο και διανομές εκμετάλλευση
ακινήτων και κατασκευές) επί τη βάση ότι ορισμένες ιδιομορφίες είναι χαρακτηριστικές
σε κάποιους κλάδους (π.χ. στον κλάδο εκμετάλλευσης ακινήτων το επίπεδο
μόχλευσης είναι υψηλό).

•

ΑνεΕάοτπτεο υεταβλητέο : η επίδραση μιας σειράς ανεξάρτητων μεταβλητών
ελέγχθηκε. Αυτές οι μεταβλητές ήταν : χρόνια λειτουργίας, μέγεθος επιχείρησης
μόχλευση (χρηματοδότηση με μακροπρόθεσμο δάνεια) , beta, μέγεθος κεφαλαίων
που αντλήθηκαν και η χρηματοοικονομική δυσχέρεια που εκφράζεται από το z-score.* •

24 Το εν λόγω μοντέλο
•
αποτελεί μια εναλλακτική προσέγγιση παλινδρόμησης για εξαρτημένες μεταβλητές. Συγκεκριμένα το εν
λόγω μοντέλο που ονομάζεται και normit υποθέτει ότι η Ρ(Υ=1) αποτελεί μια σωρευτική κανονική
κατανομή της εξίσωσης a+bx+e.
•
Εξετάζει τις επιδράσεις από τις μεταβολές του X σε μια μεταβολή της πιθανότητας το Υ να πάρει την τιμή 1.
•
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε συνδυασμό ποσοτικών και ποιοτικών ανεξάρτητων μεταβλητών,
καθώς και για διάφορα κατά παραγγελία επίπεδα του Υ.
•
Οι συντελεστές του εν λόγω μοντέλου δείχνουν την επίδραση που θα έχει μια μεταβολή στο X κατά μια
μονάδα στην σωρευτική πιθανότητα του Υ.
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Τελικά βρέθηκε, ότι μόνο ο δείκτης μόχλευσης ήταν σημαντικός, οπότε οι υπόλοιπες
ανεξάρτητες μεταβλητές απομονώθηκαν.

7.3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ PROBIT
Η ανάλυση probit εφαρμόστηκε αρκετές φορές προκειμένου να δοκιμαστούν όλες οι
προαναφερθείσες μεταβλητές και να εξαλειφθούν οι

μη σημαντικές. Τα αποτελέσματα

φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί :

Συντελεστές
Τυπικό σφάλμα
Δείκτης t

ΣΤΑΘΕΡΑ

CGPY
(μόχλευση)

-0,225
0,521
-0,432

-0,0323
0,0150
-2,162

IS3
(κλάδος
δραστηριότητας)
1,085
0,541
2,005

D2
(ψευδομεταβλητή
κερδών ανά μετοχή)
1,367
0,484
2,826

Ο συνδυασμός που έδωσε την καλλίτερη προσέγγιση για τις ερμηνευτικές μεταβλητές
ήταν : δείκτης μόχλευσης όπως αυτός διαμορφωνόταν στη χρήση προ της άντλησης
κεφαλαίων (CGPY),

κλάδος εκμετάλλευσης ακινήτων

και

κατασκευών

(IS3)

και

η

ψευδομεταβλητή για το είδος άντλησης κεφαλαίων που έδινε τα υψηλότερα κέρδη ανά
μετοχή (D2).
Οσον αφορά τα πρόσημα των συντελεστών των μεταβλητών σημειώνουμε τα παρακάτω :
•

Το αρνητικό πρόσημο του δείκτη μόχλευσης, δείχνει ότι, η υψηλότερη μόχλευση
αυξάνει την πιθανότητα άντλησης ιδίων κεφαλαίων.

•

Το θετικό πρόσημο της ψευδομεταβλητής «εκμετάλλευση ακινήτων και κατασκευές»
είναι συνεπές με τη μεγαλύτερη πιθανότητα αυτού του κλάδου να προχωρήσει σε
άντληση ξένων κεφαλαίων.

•

Τέλος όσον αφορά το πρόσημο και τη σημαντικότητα της μεταβλητής D2, και τα δύο
είναι συνεπή με την υπόθεση ότι οι managers υποκινούνται να αντλήσουν κεφάλαια
από εκείνη την πηγή που οδηγεί σε υψηλότερα κέρδη ανά μετοχή.

Το μοντέλο probit ταξινόμησε σωστά το 78% του δείγματος, με τις συχνότητες των
πραγματικών και προβλεπόμενων αποτελεσμάτων να φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί :

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ
0
1

ΣΥΝΟΛΟ
40
22
18

ΠΡΟΒΛΕΨΗ
0
23
18
5

1
17
4
13
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7.4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι managers πιστεύουν ότι τα κέρδη ανά μετοχή είναι
σημαντικά και η κύρια προσπάθεια

της παραπάνω ανάλυσης,

ήταν να παρουσιάσει

ενδείξεις, για το πώς αυτά επηρεάζουν τη διαδικασία επιλογής των πηγών άντλησης διαρκών
κεφαλαίων.
Η εν λόγω διαδικασία επιλογής
υψηλότερα κέρδη ανά μετοχή,

δεν βασίζεται απλά στο ποιος συνδυασμός δίνει τα

αλλά στις αμοιβαίες ανταλλαγές ανάμεσα σε κέρδη ανά

μετοχή και μόχλευση, με τη μεταβλητή κλάδος δραστηριότητας να αποτελεί ένα σημαντικό
παράγοντα συνεισφοράς στην όλη ανάλυση,

για τον κλάδο εκμετάλλευσης ακινήτων και

κατασκευών.
Τα ευρήματα ότι τα κέρδη ανά μετοχή επηρεάζουν την απόφαση άντλησης κεφαλαίων
οδηγούν στο συμπέρασμα, ότι η μεταβλητή εκείνη που ενσωματώνει τη μεγιστοποίηση των
κερδών ανά μετοχή αποτελεί και τη σημαντικότερη στο μοντέλο probit.
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8. ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 25
8.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η διαχρονική σχέση ανάμεσα στα κέρδη των επιχειρήσεων, όπως αυτά εμφανίζονται στις
δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις και τις τιμές των μετοχών τους στη χρηματιστηριακή
αγορά, έχει αποτελέσει αντικείμενο επιστημονικής έρευνας τα τελευταία 30 χρόνια.
Η συστηματική μελέτη αυτής της σχέσης με αναφορές σε πραγματικά δεδομένα
αποδίδεται στον William Beaver και τους Ray Ball και Philip Brown25
26, οι οποίοι θεμελίωσαν τη
συμβατική προσέγγιση, δηλαδή ότι τα κέρδη (Ε) που καταγράφονται στους ισολογισμούς
των επιχειρήσεων, αποτελούν τη βασική μεταβλητή που ερμηνεύει τις περιοδικές τάσεις στη
διαμόρφωση των τιμών (Ρ) των μετοχών τους στο χρηματιστήριο δηλ. P=f(E).
Παρά το γεγονός ότι τα κέρδη και η αξία μιας επιχείρησης είναι λογικό να συσχετίζονται
(μάλιστα ομόρροπα), έρευνες που έγιναν στη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας27
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι αποτιμήσεις των μετοχών είναι ελάχιστα εξαρτημένες από
τα κέρδη,

όταν πια αυτά αποδίδονται προς δημοσίευση στον τύπο. Υποστηρίχθηκε

αντιθέτως, ότι σε οικονομικά αποτελεσματικές (efficient) αγορές οι μεταβολές των τιμών
είναι ο πλέον αξιόπιστος δείκτης (leading indicator) της κερδοφορίας των εισηγμένων στο
χρηματιστήριο εταιρειών.
Συνεπώς, στην αναζήτηση ενός μοντέλου που προσδιορίζει οικονομετρικά τη σχέση
κερδών-τιμών,

η ερμηνευτική μεταβλητή είναι ακριβώς η τιμή και όχι τα κέρδη δηλ.

E=f(P).
Η ανάλυση που ακολουθεί επικεντρώνεται σε δύο βασικά σημεία :

> Πόσο σημαντική διαχρονικά, είναι η σχέση κερδών-τιμών ή διαφορετικά η σχέση του
ρυθμού μεταβολής των λογιστικών κερδών (ΡΜΛΚ) και των αποδόσεων των μετοχών
(AM).
> Σε ποιο βαθμό έχει γίνει αυτή η σχέση κατανοητή μετά από τρεις και πλέον δεκαετίες
ερευνών.
Για να προσεγγιστούν απαντήσεις στα εν λόγω ερωτήματα με βάση την ελληνική
πραγματικότητα,

ελέγχθηκαν γνωστά υποδείγματα που θεωρητικά δικαιολογούν τις δύο

αντίστροφες απόψεις για την αληθινή κατεύθυνση της αιτιότητας, χρησιμοποιώντας για το
σκοπό αυτό στοιχεία από 12 τράπεζες εισηγμένες στο ΧΑΑ για την περίοδο 1987-199628.
25 Βασίζεται στην ανάλυση του X. Μανουσέλη με τίτλο «Λογιστικά κέρδη και αποδόσεις μετοχών», όπως
δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Δελτίο Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών, αριθμός 16 (Δ'τριμηνία 1998).
26 Beaver W.H. "The information content of annual earnings announcements", Journal of Accounting Research,
vol. 6, Supplement 1968, pp67-92, Ball R. and P. Brawn, "An empirical evaluation of accounting income
numbers", Journal of Accounting Research, vol. 6, Autumn 1968, pp 159-178, από το άρθρο του X. Μανουσέλη
που παρουσιάζουμε (βλέπε σημείωση 25).
27 Lev Β. "On the usefulness of earnings and earnings research : Lessons and directions from two decades
empirical research", Journal of Accounting Research, vol.27. Supplement 1989, pp.153-202.
28 Πηγές δεδομένων : ΧΑΑ και Εθνική ΑΧΕ.
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Η επιλογή του τραπεζικού κλάδου,

ως εμπειρικού πεδίου αναφοράς, εξυπηρετεί την

επιθυμητή ιδιότητα της ομοιογένειας του δείγματος, όμως η ανεπάρκειά του (μικρός αριθμός
ιστορικών δεδομένων), περιορίζει σημαντικά την οικονομετρική ανάλυση29.
Λαμβάνοντας όμως υπόψη και τα αποτελέσματα αντίστοιχων μελετών στην πολύ
μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη αγορά των ΗΠΑ, προκύπτουν κάποια συμπεράσματα
που θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζουν οι ασχολούμενοι συστηματικά με το χρηματιστήριο,
όπως θα αναφέρουμε παρακάτω (όπως για παράδειγμα αυτοί που αναζητούν κατά
συστηματικό τρόπο στις στήλες των εφημερίδων πληροφορίες για τα πραγματοποιηθέντα
κέρδη των εταιρειών και εκείνοι που επιμένουν να πειραματίζονται με μαθηματικά μοντέλα
για να προβλέψουν τις τιμές της επόμενης μέρας).

8.2. ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
8.2.1. ΓΕΝΙΚΑ
Η σύνδεση των κερδών με την αξία της επιχείρησης - την ικανότητά της κατά μία έννοια
να δημιουργεί εισόδημα για τους μετόχους της -μεταξύ άλλων έχει αναλυθεί και από τους
καθηγητές Modiglianni και Miller30,

οι οποίοι απέδειξαν ότι η αποτίμηση της αξίας μιας

επιχείρησης, καταλήγει κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, στο ίδιο αποτέλεσμα ανεξάρτητα
από το αν γίνεται με βάση το προσδοκώμενο μέρισμα (dividend approach) ή τα
προσδοκώμενα κέρδη (earnings approach), που προέρχονται από την επιχειρηματική
δράση.
Στους μαθηματικούς τους υπολογισμούς, οι Modiglianni και Miller, αλλά και όλοι όσοι
ασχολήθηκαν με το ίδιο θέμα αργότερα, χρησιμοποίησαν την οικονομική έννοια του
κέρδους,

που αναφέρεται στην παρούσα αξία των αναμενόμενων καθαρών ταμιακών

εισροών από τις αναληφθείσες επενδύσεις.
Για διάφορους λόγους, που αφορούν κυρίως την αυστηρότητα των κανονιστικών
συνθηκών που διέπουν τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές31 το οικονομικό κέρδος δεν
αντικατοπτρίζεται

στις λογιστικές

καταστάσεις.

Ο

σχετικός λογαριασμός,

σε

αυτές

καταγράφει περιοδικά μόνο την πραγματοποιηθείσα μεταβολή στη συνολική αξία των
περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης συν το διαθέσιμο μερισματικό εισόδημα στους
29 Ο τραπεζικός κλάδος θεωρείται «ηγετικός κλάδος» (leading sector) του ΧΑΑ τόσο από άποψη του αριθμού των
ημερήσια διαπραγματευόμενων μετοχών όσο και από την άποψη του όγκου των συναλλαγών. Πιστεύεται λοιπόν,
ότι οι κινήσεις του δείκτη των τραπεζών κυριαρχούν στην «ανώριμη» χρηματαγορά του ΧΑΑ επηρεάζοντας
ανάλογες κινήσεις των άλλων κλαδικών δεκτών σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό.
30 Modiglianni F. and Μ. Miller, "Dividend policy, growth and the valuation of shares", Journal of Business, vol.
34, October 1961, pp. 411-433 από το άρθρο του X. Μανουσέλη που παρουσιάζουμε (βλέπε σημείωση 25).
31 Τέτοιες θεμιτές κανονιστικές αρχές όπως είναι η αξιοπιστία, η αντικειμενικότητα, η ακρίβεια και η δυνατότητα
διασταύρωσης των λογιστικών στοιχείων, οδηγούν σε λογιστικές καταστάσεις η χρησιμότητα των οποίων
περιορίζεται από τα λεγάμενα λάθη συγχρονισμού και μετρήσεως.
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μετόχους. Συνεπώς, δεν δίνει απολογιστική σημασία στα προσδοκώμενα έσοδα και έξοδα
(cash flows), άρα το οικονομικό κέρδος απομένει πρακτικά αφηρημένη έννοια και σπάνια
υπολογίζεται (ειδικά στην Ελλάδα) σε επίσημες λογιστικές αναφορές προς το ευρύ κοινό.
Με δεδομένο

το υπαρκτό χάσμα ανάμεσα σε λογιστική και οικονομική ερμηνεία του

κέρδους, όπως έχουμε αναφέρει και σε άλλο σημείο της εργασίας μας, το ερώτημα είναι ποια
μπορεί να είναι η σχέση που συνδέει τα λογιστικά κέρδη με τις τιμές και κατ’επέκταση τις
αποδόσεις των μετοχών.
Το ερώτημα αυτό είναι λογικό, γιατί τα μεν λογιστικά κέρδη δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις για τον υπολογισμό της αξίας μιας επιχείρησης αφού,
καταστάσεις που διέπονται από την αρχή του
accounting)

ιστορικού

οι λογιστικές

κόστους (historic cost

αδιαφορούν για τις προοπτικές μελλοντικών ταμιακών ροών, ενώ από την

άλλη οι αποδόσεις των μετοχών συνδέονται με τις προσδοκίες για τέτοιες ροές.

8.2.2. ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΓΡ=ί(Ε)1
Στο επίπεδο των μελετών-καταστάσεων (event studies), η αύξηση του όγκου των
συναλλαγών και η αστάθεια των τιμών των μετοχών λίγο πριν και μετά από τις λογιστικές
ανακοινώσεις, θεωρούνται ακραιφνείς ποσοτικές ενδείξεις ύπαρξης σε αυτές ουσιαστικού
πληροφοριακού περιεχομένου.
Τέτοιες παρατηρήσεις, ευνοούν την ισχύ της υπόθεσης ότι τα εταιρικά κέρδη, όπως
νοούνται λογιστικά, λαμβάνονται πράγματι υπόψη από τους επενδυτές στη διαδικασία λήψης
οικονομικών αποφάσεων.
Πάντως μια σειρά από μελέτες 32 παρ' όλα αυτά υποστηρίζουν ότι η δημοσιοποίηση των
ετήσιων κερδών από τις επιχειρήσεις ελάχιστα επηρεάζει τη χρηματιστηριακή τους αξία, ενώ
συμβάλλει ανάλογα λίγο στη μέση ετήσια διακύμανση των τιμών των μετοχών. Ανεξάρτητα
από τις αιτίες, τέτοια συμπεράσματα αποδυναμώνουν τον «πληροφοριακό πλούτο» των
δημοσιευμένων λογιστικών καταστάσεων, αλλά δεν αναιρούν μια πιο πολύπλοκη στοχαστική
σχέση μεταξύ ΡΜΛΚ και AM.
Έτσι μετά τους Beaver, Ball και Brawn σειρά μελετών αξιολόγησης (valuation studies),
δηλαδή έρευνες με χρήση οικονομετρικών μοντέλων, αναλώθηκαν με το πληροφοριακό
περιεχόμενο των λογιστικών κερδών, ως τη φυσική ερμηνευτική μεταβλητή των τιμών των
μετοχών.
Αναμεσά τους μπορεί κανείς να διακρίνει μια σειρά από τεχνικώς επιτηδευμένα
υποδείγματα. Δεν υπήρξε, όμως κάποιο που κατά συστηματικό τρόπο να προσεγγίζει
ικανοποιητικά τη σχέση κερδών-τιμών ή ΡΜΛΚ - AM. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα καλύτερα
32 Βλέπε υποσημείωση 26 παραπάνω.
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από αυτά, ο συντελεστής προσδιορισμού (R2), το στατιστικό μέτρο δηλαδή της ερμηνευτικής
τους ικανότητας, δεν ξεπερνά το 20-30%.

8.2.3. ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΓΕ=ίΓΡ)1
Η «παραδοσιακή» εμπειρική προσέγγιση που θέλει τις τιμές να εξαρτώνται από τα κέρδη
αμφισβητήθηκε στις αρχές της περασμένης δεκαετίας από τους Beaver, Lambert και Morse
(BLM) που υποστηρίζουν 33 πως στις τιμές των μετοχών ενσωματώνονται πληροφορίες για
τα μελλοντικά κέρδη των εταιρειών, που είναι αδύνατον να αποκωδικοποιηθούν στις
περιορισμένες από συμβατικές αρχές και κανόνες λογιστικές καταστάσεις.
Περαιτέρω, τις μεταβολές στο επίπεδο τιμών αποτέλεσμα επανεκτιμήσεων της αγοράς σε
ότι αφορά τα άμεσα ή αναμενόμενα εταιρικά κέρδη, οι χρηματοοικονομικές λογιστικές
αναφορές δεν είναι δυνατόν να καταγράψουν χωρίς χρονικές υστερήσεις. Κάτω από αυτό το
πρίσμα, οι τιμές συνθέτουν ένα πληρέστερο πεδίο πληροφοριών σε σχέση με τα κέρδη,
προηγούνται αυτών και άρα μπορούν πιθανώς να εξηγήσουν την εξέλιξή τους στο χρόνο.
Η ελκυστική ως και σήμερα θεώρηση, που υποστηρίζει ουσιαστικά ότι οι αποδόσεις
μπορούν να λειτουργήσουν ως κύριοι δείκτες ή ανεξάρτητες μεταβλητές σε υποδείγματα με
εξαρτημένη μεταβλητή τα λογιστικά κέρδη ή το ρυθμό μεταβολής τους, μερικώς κατόρθωσε
να

περιορίσει το μέγεθος της άγνοιας για τα στοιχεία που επηρεάζουν την ακολουθία τιμών

του εταιρικού εισοδήματος. Αυτό συμβαίνει γιατί και στις εν λόγω έρευνες με πεδίο
αναφοράς κύρια την αμερικανική τραπεζική αγορά το R2 παρέμεινε σταθερά χαμηλό.

8.3. ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ
Ανάμεσα στις διάφορες μελέτες αξιολογήσεως που έχουν δημοσιευθεί κατά καιρούς , τα
απλούστερα εξειδικευμένα υποδείγματα στα

οποία συνοψίζονται οι δύο κυρίαρχες τάσεις

στην έρευνα της σχέσης ΡΜΛΚ και AM είναι οι ακόλουθες αντίστροφες παλινδρομήσεις :

APt

=

Pt-i

ΔΕ(
Et-i

Qt+YtAEt

+ ut

(1)

Etl

—

Kt+6tAPt

+ 6t

(2)

Pt-i

33 Beaver, W.H., R. Lambert and D. Morse "The information content of security prices". Journal of Accounting and Economics,
vol.2, march 1980, pp.3-28 από το άρθρο του X. Μανουσέλη που παρουσιάζουμε (βλέπε σημείωση 26).

150

Όπου :

APt
----------

=

AM

Pt-i

AEt
----------

=

ΡΜΛΚ

Eh

Στον πίνακα 1, που ακολουθεί,

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εκτίμησης των

συντελεστών με τη μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων (MET), τροφοδοτώντας τις
μεταβλητές των (1) και (2) με τα διαστρωματικά δεδομένα των 12 ελληνικών τραπεζών του
δείγματος για τη δεκαετία 1987-1996. Οι παράμετροι κλίσεως γ και δ ονομάζονται
συντελεστές ανταπόκρισης κερδών (ΣΑΚ) και τιμών (ΣΤΑ) αντίστοιχα. Εκφράζουν την
ευαισθησία των ενδογενών μεταβλητών στις μεταβολές των εξωγενών.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΣΧΕΣΗ ΚΕΡΔΟΝ-ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ
ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (MET)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ (1) ΚΑΙ (2)
ΕΤΟΣ

R*(%)

at

t-stat.

Yt

t-stat.

k,

t-stat.

δ,

t-stat.

1987

7,92

0,4

3,34

0,18

0,93

0,2

0,76

0,44

0,93

1988

4,99

0,09

0,92

-0,2

-0,72

0,23

2,37

-0,26

-0,72

1989

0,07

0,58

3,12

0,02

0,08

0,59

1,44

0,04

0,08

1990

7,92

1,07

3,99

0,26

0,93

0,2

0,43

0,31

0,93

1991

34,97

-0,06

-1,17

-0,3

-2,32

0,13

1,07

-1,34

-2,32

1992

0,57

-0,22

-6,58

-0

-0,24

-0,14

-0,56

-0,25

-0,24

1993

0,36

0,22

2,55

-0

-0,19

0,36

1,32

-0,16

-0,19

1994

31,11

-0,05

-1,33

0,09

2,12

0,47

2,43

3,32

2,12

1995

47,29

0,06

1,38

0,23

2,99

-0,06

-0,4

2,06

2,99

2,59

0,37

2,15

-0,31

-2,03

0,85

2,15

1996

31,7

0,24

Mean

16,69

0,23

0,06

0,17

0,5

St. Dv.

0,18

0,38

0,2

0,28

1,32

Διάφορες παρατηρήσεις μπορούν να γίνουν με βάση τα αποτελέσματα των δύο
παλινδρομήσεων.
Κατ'αρχήν αποκαλύπτουν ορισμένα στοιχεία, όσον αφορά τη φύση της ελληνικής
χρηματιστηριακής αγοράς εκείνης της περιόδου. Η εμφάνιση αρνητικών ΣΑΤ και ΣΑΚ,
υποδηλώνει αρνητικές συσχετίσεις μεταξύ ρυθμού μεταβολής κερδών και αποδόσεων που
αφενός δεν δικαιολογούνται θεωρητικά, αφετέρου δεν εξηγούνται λογικά, παρά μόνο αν
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κανείς υποθέσει για την αγορά που αναλύεται ότι είναι μικρή σε μέγεθος, παρουσιάζει υψηλή
συγκέντρωση (ευκαιρίες για κέρδη μέσω arbitrage), είναι αναποτελεσματική όσον αφορά την
κυκλοφορία

πληροφοριών και

χαρακτηριστικά

ευαίσθητη

στην

παραχρηματιστηριακή

φιλολογία ή στις κερδοσκοπικές κινήσεις.
Είναι γεγονός ότι τέτοια φαινόμενα ανισορροπίας ολοένα εκλείπουν από το ΧΑΑ. Ωστόσο
ο εντοπισμός τους στις χρονολογικές σειρές των δεδομένων (ιδιαίτερα τα έτη 1991-93),
επηρεάζει τη διαδικασία ελέγχου των υποδειγμάτων και ειδικότερα τη σπουδαιότητα των
εκτιμητών (οι μέσες τιμές των γ και δ βρέθηκε ότι είναι στατιστικά ασήμαντες). Για το λόγο
αυτό θα σταθούμε σε δύο μόνο απλές ενδείξεις εναντίον των εξισώσεων (1) και (2), που
πιστοποιούν αποτελέσματα, αντίστοιχων και πληρέστερων ως προς το μέγεθος του
δείγματος ερευνών.
Η πρώτη είναι καθαρά θεωρητική : σύμφωνα με τις ιδιότητες των αντίστροφων
παλινδρομήσεων, το γινόμενο των εκτιμητών των μέσων ΣΑΚ και ΣΑΤ

για όλη την

εξεταζόμενη περίοδο θα πρέπει να ισούται με το μέσο R2. Με βάση τα αποτελέσματα του
πίνακα 1 αυτό δεν επιβεβαιώνεται.
Το δεύτερο και σπουδαιότερο εμπειρικό στοιχείο είναι ότι ο κοινός συντελεστής
προσδιορισμού R2 έχει για όλη την εξεταζόμενη περίοδο αριθμητικό μέσο μόλις 16,7%, άρα
η

ικανότητα των

υποδειγμάτων να

ερμηνεύουν διαχρονικά τις διακυμάνσεις,

στις

εξαρτημένες μεταβλητές είναι πολύ μικρή.
Οι εξειδικεύσεις των εξισώσεων (1) και (2) που είναι εξαιρετικά απλές για να
υποστηριχθεί σοβαρά ότι θα μπορούσαν να απεικονίσουν οποιαδήποτε πραγματικότητα, δεν
είναι οι μοναδικοί εκπρόσωποι των δύο σχολών στην έρευνα της σχέσης που αναλύουμε
εδώ.
Πολλά

διαφορετικά υποδείγματα έχουν ελεγχθεί κατά καιρούς ανάμεσα στα οποία

υπάρχει ένας εντυπωσιακός συνδετικός κρίκος : κανένα δεν έλυσε το γρίφο του
χαμηλού R2, που βέβαια μπορεί να μην είναι πάντα αξιόπιστος κριτής στην αξιολόγηση
υποδειγμάτων, αλλά εδώ λαμβάνεται σοβαρά υπόψη αφού παρουσιάζει εντυπωσιακή
σταθερότητα στις τιμές του.

8.4. ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΟΙ ΉΜΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΛΛΗΛΟ-ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΕΞΙΣΏΣΕΩΝ
Το γενικό συμπέρασμα με βάση τα εμπειρικά μοντέλα, είναι ότι από

τα θεωρητικά

δεδομένα, ποτέ δεν προέκυψε ένα υπόδειγμα που να προσεγγίζει την πραγματική σχέση
λογιστικών κερδών - μετοχικών αποδόσεων. Και το ερώτημα ανακύπτει τελείως φυσικά :
γιατί;
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Οι Beaver, McAnally και Stinson (BMS)34 έδωσαν σχετικά πρόσφατα, μια απάντηση στο
παραπάνω ερώτημα, γεγονός που καθιστά απορίας άξιον, το ότι το εν λόγω θέμα ήρθε στο
προσκήνιο με καθυστέρηση τουλάχιστον μιας δεκαετίας.
Σχετικά με το πρόβλημα της σωστής κατεύθυνσης της πληροφοριακής ροής, αν δηλαδή
τα κέρδη ερμηνεύουν τις τιμές ή το αντίθετο, οι εν λόγω ερευνητές σκέφτηκαν να
συνθέσουν τις δύο αντίθετες απόψεις και μέχρι κάποιο βαθμό τεκμηρίωσαν την ιδέα τους
αυτή.
Υποστήριξαν ότι δεν υπάρχει σχέση αιτίας - αποτελέσματος ανάμεσα στις δύο
μεταβλητές, επειδή αυτή δεν είναι μονής κατεύθυνσης, αλλά αμφίδρομη. Με άλλα λόγια
ΡΜΛΚ και AM είναι μεταβλητές αμοιβαία προσδιοριζόμενες (jointly determined), που από
τεχνική άποψη αυτό σημαίνει, ότι μοιράζονται κάποιους αλλά πιθανότατα όχι όλους τους
προσδιοριστικούς τους παράγοντες.
Υπάρχουν στοιχεία που προκαλούν μεταβολές στην μία μεταβλητή, χωρίς να έχουν καμία
ταυτόχρονη

επίδραση

στην άλλη.

Έτσι

λογιστικά

κέρδη

και

μετοχικές αποδόσεις

προβάλλονται ως ενδογενείς μεταβλητές σε ένα σύστημα αλληλοεξαρτώμενων εξισώσεων
(simultaneous equation systems). Κάτω από το πρίσμα των BMS, το ζήτημα του
χαμηλού R2 τοποθετείται σε νέα βάση και αντιμετωπίζονται προβλήματα, όπως αυτό της
ταυτοποίησης και των σφαλμάτων μέτρησης.
Στην περίπτωση που τα παραπάνω υποδείγματα (1) και (2) δεν θεωρηθούν αυτόνομα
αλλά ως σύστημα, τότε η εκτίμηση των παραμέτρων με τη μέθοδο των ελάχιστων
τετραγώνων δεν έχει νόημα ,

γιατί οι δύο μεταβλητές έχουν μη μηδενική συσχέτιση με

τους όρους σφάλματος (e και u) και οι παράμετροι (α, γ, κ και δ) είναι μη ταυτοποιημένοι.
Ουσιαστικά δηλαδή δεν μπορούν να υπολογιστούν, γιατί στη λύση του συστήματος οι
ενδογενείς μεταβλητές είναι γραμμικές συναρτήσεις των στοχαστικών όρων.
Ακόμα και αν γινόταν χρήση της μεθόδου των ελάχιστων τετραγώνων κάτω από αυτές τις
συνθήκες θα

προέκυπταν αποτελέσματα ασυνεπή και

μεροληπτικά,

δηλαδή τυχαίες

εκτιμήσεις που αποκλίνουν από τις πραγματικές τιμές των παραμέτρων.
Αιτία της μη ταυτοποίησης αλλά ταυτόχρονα των σφαλμάτων μέτρησης, και του χαμηλού
R2 είναι η απουσία σημαντικών ερμηνευτικών μεταβλητών από την ανάλυση.
Αν υιοθετηθεί η συλλογιστική του αμοιβαίου προσδιορισμού, το τελικό πρόβλημα
ανάγεται:
>

Στην επιλογή της ορθής μορφής γραμμικής ή δυναμικής, για το σύστημα.

34 BEAVER W.H., M.L. MCANALLY AND C.H. STINSON, "The information content of earnings and prices : A
simultaneous equations approach", Journal of Accounting and Economics, 23, 1997, pp 53-81.
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> Στην εισαγωγή πρόσθετων και κατάλληλων ερμηνευτικών μεταβλητών, που να
προσδιορίζονται εκτός του συστήματος

των εξισώσεων, αρκετών δε ώστε να

λαμβάνεται τουλάχιστον μια εκτίμηση για κάθε παράμετρο.
Το σύστημα γραμμικών εξισώσεων που ανέπτυξαν οι BMS,

για να επιβεβαιώσουν τη

συλλογιστική τους, πληροί βέβαια τις προϋποθέσεις ταυτοποίησης όμως δεν προκύπτει από
την οικονομική θεωρία ούτε δημιουργεί κάποια νέα θεωρία, με αποτέλεσμα να είναι κατά
κάποιο τρόπο αυθαίρετο και υπό την αίρεση των προϋποθέσεων εφαρμογής του.
Πρότειναν λοιπόν το εξής σύστημα εξισώσεων :

APt

=

Pt-i

ΔΕ(
Et-l

at+ YtAEt +

YzPt

+ut

(3)

Et-i

—

Kt+δι ΔΡ[

+ 62APt.i

Pt-i

+6 t

(4)

Pt-2

Όπου :
-

ΔΡμ/Ρη=ΑΜ(Μ)

-

βί (beta) =

συντελεστής ευαισθησίας των ποσοστιαίων μεταβολών των τιμών των

μετοχών (Rit) στις ποσοστιαίες μεταβολής της τιμής του χαρτοφυλακίου της αγοράς
(Rmt), όπου στην Ελλάδα εκπροσωπεί ο γενικός δείκτης τιμών του ΧΑΑ35.
Η εκτίμηση των συντελεστών των εξισώσεων (3) και (4) με τη μέθοδο των ελάχιστων
τετραγώνων, δίνει μεροληπτικά και ασυνεπή αποτελέσματα, γιατί διαπιστώθηκε από την
ανοιγμένη μορφή του ακριβώς ταυτοποιημένου συστήματος , ότι οι εξαρτημένες μεταβλητές
είναι, γραμμικοί συνδυασμοί των δύο σφαλμάτων (e'

και u’). Αυτό σημαίνει ότι

παραβιάζεται η υπόθεση της μη στοχαστικότητας των ανεξάρτητων μεταβλητών, που
αποτελεί μια από τις ασφαλιστικές δικλίδες απρόσκοπτης εφαρμογής της μεθόδου των
ελάχιστων τετραγώνων.
Το συγκεκριμένο θέμα, αντιμετωπίζεται από την οικονομετρική θεωρία με τη μέθοδο
εκτίμησης ελάχιστων τετραγώνων σε δύο στάδια (2SLS), δηλαδή με τη χρήση των
λεγάμενων τεχνητών μεταβλητών (instrumental variables)36.

35 το beta προκύπτει από την εφαρμογή της μεθόδου των ελάχιστων τετραγώνων στην παλινδρόμηση
Rrt=a,+PtRmt+Ui^ το γνωστό υπόδειγμα της αγοράς του Eugene Fama.
36 Για σειρά τεχνητών μεταβλητών που έχουν χρησιμοποιήσει κατά διαστήματα διάφοροι αναλυτές βλέπε στο
άρθρο που αναφέρεται στην υποσημείωση 34 και συγκεκριμένα στη σελίδα 68 του εν λόγω άρθρου.
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Πρόκειται στην ουσία για αντικατάσταση των ενδογενών όρων στην δεξιά πλευρά των
εξισώσεων, με τους εκτιμητές των ελάχιστων τετραγώνων από την παλινδρόμησή τους πάνω
στα προκαθορισμένα AM(t-l) και beta.
Το σύστημα τροποποιείται ως εξής :

A
AEt

APt

At+Yt --------------+Y2pt+u"t
Pt-i

(5)

Et-i
/N

AEt

APt
kt+5i--------

Et-i

APt

(6)

+ δ2_____ +e "t

Pt-i

Pt-2

Τα αποτελέσματα από τη εκτίμηση με 2SLS παρουσιάζονται στους πίνακες 2 και 3.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ (5) ΜΕ ΤΗ MET ΣΕ ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΑ
ΕΤΟΣ

R'(%)

at

t-stat.

1987

59,02

-1,05

-2,45

1988

34,32

0,03

0,22

1989

2,86

1,33

0,92

-1,68

-0,5

0,38

0,42

1990

16,7

4,21

1,87

-3,41

-1,24

-1,08

-1,19

1991

26,21

-0,41

-1,77

1,67

1,79

-0,33

-1,23

1992

33,79

-0,03

-0,33

-0,3

-1,07

-0,22

-2,14

1993

9,72

0,07

0,32

0,04

0,09

0,16

0,39

1994

8,54

-0,13

-0,69

0,29

0,89

0

0

t-stat.

Y2.

t-stat.

3,57

3,59

0,61

0,94

-0,44

-1,42

0,27

1,07

ylt

1995

40,23

0,39

1,38

0,95

1,68

-0,39

-1,21

1996

25,73

0,36

0,73

0,74

1,01

-0,05

-0,15

Mean

25,71

0,48

0,14

-0,06

St. Dv.

0,17

1,45

1,87

0,48
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ (6) ΜΕ ΤΗ MET ΣΕ ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΑ
R*(%)

Kt

t-stat.

1987

1,94

0,24

0,48

1988

66,08

0,09

0,75

1989

2,67

6,78

0,48

1990

1,74

0,2

0,1

1991

3,39

0,84

ΕΤΟΣ

t-stat.

62,

t-stat.

0,53

0,22

-0,31

-0,11

-1,35

-3,55

0,41

2,06

-10,65

-0,44

2,92

0,4

0,17

0,13

0,28

0,35

0,75

2,05

0,51

-0,17

-0,39

«1,

1992

11,48

0,2

0,43

2,11

0,81

-1,11

-1,08

1993

27,63

-0,53

-0,98

1,82

0,47

-2,15

-0,74

1994

2,96

0,47

1,07

3,51

0,37

0

0

1995

43,22

-0,38

-1,41

5,37

2,25

-2,91

-1,29

1996

26,71

-0,45

-2,01

1,66

1,42

-0,17

-0,15

Mean

18,78

0,75

0,52

-0,32

St. Dv.

0,22

2,16

4,33

1,57

Παρά τη βελτίωση των τιμών του R2 και των εκτιμητών, δεν είναι τέτοια αυτή η βελτίωση
που να δικαιολογεί τον παραμικρό ενθουσιασμό για το εν λόγω υπόδειγμα, τουλάχιστον ως
προς την εφαρμογή του στην ελληνική αγορά.
Ο συντελεστής προσδιορισμού φθάνει τα επίπεδα περίπου των 26% και 19%, τιμές όμως
που εξακολουθούν να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.
Οι εκτιμητές δεν χαρακτηρίζονται από στατιστική σημαντικότητα με βάση το απλό t-test.
Βέβαια, το μοντέλο συμπεριφέρεται σαφώς καλύτερα όταν τροφοδοτείται με τα δεδομένα
(ΗΠΑ) που χρησιμοποίησαν οι BMS, αφού έχει υψηλότερο συντελεστή προσδιορισμού (42%)
και η ελεγχόμενη υπόθεση, ότι οι ερμηνευτικές μεταβλητές δεν επηρεάζουν σημαντικά τις
εξαρτημένες απορρίπτεται.
Αν και

η διαφορά στο επίπεδο αποτελεσματικότητας μεταξύ των δύο αγορών

δικαιολογείται ως ένα σημείο, αυτή

θα ήταν μικρότερη αν το εξεταζόμενο δείγμα ήταν

μεγαλύτερο και απαλλαγμένο από τις περιόδους πλήρους αστάθειας στην ελληνική
κεφαλαιαγορά (όπου κέρδη και τιμές συσχετίζονται αρνητικά).

8.5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στόχος της παραπάνω ανάλυσης ήταν να παρουσιαστεί η αδυναμία να κατανοηθεί
ικανοποιητικά η σχέση ανάμεσα στο ρυθμό αύξησης των κερδών των εταιρειών και τις
αποδόσεις των μετοχών τους που κρίνεται καθοριστικά από την ανθρώπινη επέμβαση.
Το υπόδειγμα που εισήγαγαν οι BMS

για τη μελέτη της συγκεκριμένης σχέσης είναι

ελπιδοφόρο.
Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την παραπάνω ανάλυση είναι τα εξής :
□

οι κανονιστικές αρχές που διέπουν τη σύνταξη των λογιστικών καταστάσεων, μπορεί να
εξυπηρετούν ορισμένες ιδιότητες που είναι επιθυμητό να τις διακρίνουν, όχι όμως τόσο
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τη λήψη οικονομικών αποφάσεων από τους εξωτερικούς χρήστες τους. Οσον αφορά τα
κέρδη, επειδή καταγράφονται με άξονα το παρελθόν (Backward looking) έχουν
περιορισμένη χρησιμότητα για τους επενδυτές του χρηματιστηρίου.
□

Ένα μέτρο προσέγγισης των αναμενόμενων κερδών θα έπρεπε να εμφανίζεται (ίσως
υποχρεωτικά) από τις εταιρείες σε επίσημες, τακτικές λογιστικές αναφορές το οποίο θα
έτεινε προς την οικονομική ερμηνεία του κέρδους και θα διευκόλυνε τον προσδιορισμό
της σχέσης τους με τις τιμές των μετοχών .

□

Σε μικρές αγορές κεφαλαίου, όπως η ελληνική, είναι καλύτερα να ξεκινήσει κανείς από τα
δεδομένα για να φθάσει στη θεωρία, αφού με δεδομένο το άστατο παρελθόν τους το
αντίθετο είναι πρακτικά αδύνατον.

□

Οι αγορές χωρίζονται σε αποτελεσματικές και λιγότερο αποτελεσματικές. Υποδείγματα
που λειτουργούν στις μεν, είναι πολύ πιθανόν να μη σημαίνουν τίποτα για τις δε.

□

Μοντέλα μονής κατεύθυνσης (single equation models) δεν φαίνεται ότι μπορούν να
συστηματοποιήσουν τη σχέση ανάμεσα στα κέρδη και τις αποδόσεις. Υπάρχει η άποψη
ότι οι μεταβλητές αυτές συσχετίζονται δυναμικά, αλλά αυτό είναι πολύ δύσκολο να
ελεγχθεί στην πράξη, γιατί τα κέρδη είναι και θα παραμείνουν διακριτή μεταβλητή
(discrete).

□

Το

σύστημα

που

αναλύθηκε

παραπάνω

περιλαμβάνει

δύο

εξισώσεις.

Στην

πραγματικότητα, η σχέση που απασχόλησε την παρούσα εργασία, μπορεί να είναι
πολυπλοκότερη και να απαιτεί τρεις ή περισσότερες εξισώσεις.
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9. ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ ΚΕΡΔΩΝ
9.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Στη διεθνή βιβλιογραφία παρουσιάζονται αρκετές μελέτες που υποστηρίζουν ότι,
στρατηγικές επενδύσεων που βασίζονται στην επιλογή μετοχών που παρουσιάζουν
χαμηλούς λόγους Ρ/Ε, οδηγούν σε θετικές και σημαντικά υψηλές αποδόσεις.
Περαιτέρω, οι μελέτες οι σχετικές με τους πολλαπλασιαστές κερδών σκοπό έχουν να
ερευνήσουν

από τη μια,

σε ποια έκταση ο δείκτης Ρ/Ε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως

δείκτης της μελλοντικής απόδοσης μιας επένδυσης σε μια μετοχή και από την άλλη σε ποια
έκταση μια στρατηγική επενδύσεων που βασίζεται στους δείκτες Ρ/Ε, μπορεί να οδηγήσει
τους επενδυτές σε υπερβολικές (ασυνήθιστες) αποδόσεις.
Τα

κέρδη ανά μετοχή (earnings per share) και η σχέση τους με τις τρέχουσες

χρηματιστηριακές τιμές (προκειμένου να προσδιοριστεί αν μια μετοχή είναι υπερτιμημένη ή
όχι) έχουν μακρά παράδοση στους κόλπους της επενδυτικής κοινότητας. Οι Graham και
Dodd (1934-Security Analysis : Principles and Techniques, New York : Mc-Graw
Hill ) ήταν οι πρώτοι που ανέφεραν την αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη επενδύσεων σε
μετοχές που παρουσιάζουν χαμηλό Ρ/Ε.

Ο Nicholson (1960-Price Earnings Ratios,

Financial Analyst Journal, July-August) ήταν ο πρώτος που εξέτασε την πρόταση των
Graham και Dodd και διαπίστωσε ότι, μετοχές με χαμηλό Ρ/Ε συνοδεύονται από αποδόσεις
μεγαλύτερες από αυτές της αγοράς στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE).
Περαιτέρω, οι Whitbeck και Kisor (1963-Α New Tool in Investment Decision
Making, Financial Analyst Journal, May-June) ανέπτυξαν μια αντιπροσωπευτική
μορφή του λόγου Ρ/Ε, που προέκυψε ως συνάρτηση της διαστρωματικής ετήσιας
μεταβολής των κερδών ανά μετοχή, της μερισματικής πολιτικής (dividend policy) που
ακολουθεί μια επιχείρηση και της τυπικής απόκλισης (=συνολικός επενδυτικός κίνδυνος)
των κερδών ανά μετοχή.
Εφαρμόζοντας το υπόδειγμά τους οι Whitbeck και Kisor, βρήκαν ότι μετοχές με χαμηλό
Ρ/Ε

συνεχώς αντιστάθμιζαν το χαμηλό αυτό πολλαπλασιαστή με αποδόσεις υψηλότερες

από εκείνες της αγοράς όπως αυτές προκύπτουν από το δείκτης S & Ρ 500.
Από την άλλη πλευρά οι Malkiel και Cragg (1970-Expectations and the Structure of
Share Prices, American Economic Review), ακολουθώντας το υπόδειγμα των
Whitbeck και Kisor και αντικαθιστώντας τη μεταβλητή της τυπικής απόκλισης των κερδών
ανά μετοχή, με το συστηματικό κίνδυνο κάθε μετοχής (=συντελεστές beta), διαπίστωσαν
ότι ο Ρ/Ε δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποκομίσουν οι επενδυτές κέρδη μεγαλύτερα
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από αυτά της αγοράς. Αργότερα ο Basu (1977) ανέφερε αρνητική σχέση μεταξύ των λόγων
Ρ/Ε και των μέσων αποδόσεων των χρεογράφων στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Επιπλέον, ο Basu βρήκε ότι οι υψηλότερες αποδόσεις που αποκόμισαν τα χαρτοφυλάκια
μετοχών χαμηλού λόγου Ρ/Ε δεν σχετίζονταν με υψηλότερο επίπεδο συστηματικού
κινδύνου. Ο Reinganum (1981- Misspecification of Capital Assets Pricing :
Empirical Anomalies Based on Earning Yields and Market Values, Journal of
Financial Economics, Vol. 9, pp, 19-46) επιχειρηματολόγησε ότι η επίδραση του
μεγέθους των εταιρειών υπερισχύει της επίδρασης του λόγου Ρ/Ε. Και πάλι ο Basu (1983),
επανεξετάζοντας το θέμα, διαφώνησε στο ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της επίδρασης του
λόγου Ρ/Ε και της επίδρασης του μεγέθους των εταιρειών (size effect). Ωστόσο,

βρήκε

ότι η επίδραση του λόγου Ρ/Ε υπερισχύει της επίδρασης του μεγέθους.
Αντίθετα, οι Jafee, Keim και Westerfield (1989-Earnings Yields, Market Value and
Stock Returns, Journal of Finance, Vol. 44, pp 135-148) απέδωσαν και στους δύο
παράγοντες (συστηματικός κίνδυνος & μέγεθος οικονομικής μονάδας) στατιστικά, ίση
σημαντικότητα. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει ο ισχυρισμός των Goodman και Peavy
(1983- Industry Relative Price-Earnings Ratios as Indicators of Investment
Returns, Financial Analyst Journal, July-August, pp 60-66) για το ότι η επίδραση
του πολλαπλασιαστή κερδών μπορεί να είναι στην πραγματικότητα ένα φαινόμενο που να
οφείλεται σε κλαδικούς παράγοντες. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό τους εταιρείες που
ανήκουν στον ίδιο κλάδο τείνουν να έχουν παρόμοιους πολλαπλασιαστές κερδών.
Ετσι λόγω του προαναφερθέντος γεγονότος, οι Goodman και Peavy προσάρμοσαν τους
πολλαπλασιαστές κερδών του δείγματος που χρησιμοποίησαν, σε σχέση με αυτούς του
κλάδου και βρήκαν ότι, χαρτοφυλάκια με χαμηλούς πολλαπλασιαστές κερδών ξεπέρασαν σε
απόδοση χαρτοφυλάκια με υψηλούς πολλαπλασιαστές.
Ο Γκλεζάκος (1987-Επίδραση των ιστορικών στοιχείων αποδοτικότητας των
επιχειρήσεων στις τιμές των μετοχών τους. Η περίπτωση του ΧΑΑ. Δελτίο Ενωσης
Ελληνικών Τραπεζών, τεύχος 16, Δ'τριμηνία 1987, σελ. 27-35) σε μια μελέτη του
για το ΧΑΑ,

απέδειξε ότι τα χαρτοφυλάκια μετοχών που παρουσιάζουν χαμηλό ιστορικό

πολλαπλασιαστή κερδών, πετυχαίνουν αποδόσεις υψηλότερες από χαρτοφυλάκια μετοχών
που παρουσιάζουν αρνητικό Ρ/Ε και θεωρούνται ζημιογόνες.
Πιο συγκεκριμένα, βρήκε ότι υπάρχει ένα στατιστικά σημαντικό «πριμ αποδοτικότητας»
του χαρτοφυλακίου με χαμηλό Ρ/Ε, κατά την περίοδο 1970-1981, της τάξεως του 1,6% σε
μηνιαία βάση. Βρήκε επίσης ότι τα χαρτοφυλάκια μετοχών χαμηλού Ρ/Ε παρουσίαζαν
μικρότερο συστηματικό κίνδυνο από τα χαρτοφυλάκια μετοχών αρνητικού

Ρ/Ε.

Η
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ανωτερότητα των αποδόσεων των μετοχών που παρουσιάζουν χαμηλό πολλαπλασιαστή
κερδών,

αναφέρεται επίσης σε μελέτες των Fama και French (1992-Multifactor

Explanation of Asset Pricing Anomalies, Journal of Finance, Vol. LI, pp 55-84),
των Lakonishok, Shleifer και Vishny (1994-Contrarian Investment, Extrapolation and
Risk, Journal of Finance, Vol.49, pp 1541-1578) και του Davis (1994-The CrossSection of Realized Stock Returns : The Pre-Compustat Evidence, Journal of
Finance, Vol. 49, ppl579-1593) για την περίπτωση του NYSE, του Levis για την
περίπτωση του

Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου

και των

Chan,

Flamao

και

Lakonishok(1991-Fundamentals and Stock Returns in Japan, Journal of Finance,
Vol.46, ppl739-1764) για την περίπτωση του Χρηματιστηρίου του Τόκιο.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζουμε ενδεικτικά ορισμένες κύριες εμπειρικές
μελέτες για την επίδραση των κερδών και μερισμάτων στις αποδόσεις των μετοχών, όπου ο
επενδυτικός κίνδυνος προσδιορίζεται με βάση το CAPM.

Όνομα ερευνητή (έτος)

Παράμετρος που εξετάστηκε

Χρηματιστήριο

Jones and Litzenberger (1970)

Τριμηνιαία κέρδη

Νέας Υόρκης

Litzenberger, Joy and Jones (1971)

Κέρδη/τιμή

Νέας Υόρκης

Jones (1973)

Κέρδη/τιμή

Νέας Υόρκης

Joy, Litzenberger and McEnally (1974)

Κέρδη/τιμή

Νέας Υόρκης

Latane, Jones and Rieke (1974)

Τριμηνιαία κέρδη

Νέας Υόρκης

Κέρδη/τιμή
Basu (1977)

Τιμή/κέρδη

Νέας Υόρκης

Peterson (1974)

Τιμή/κέρδη

Νέας Υόρκης

Ball and Brown (1968)

Ετήσια κέρδη

Νέας Υόρκης

Brown (1970)

Κέρδη κατά μετοχή

Μελβούρνης

Brown and Hancock (1974)

Κέρδη κατά μετοχή

Μελβούρνης

Brown and Kenelly (1972)

Κέρδη κατά μετοχή

Νέας Υόρκης

Foster (1973)

Κέρδη κατά μετοχή

Νέας Υόρκης

Beaver(1975)

Τριμηνιαία κέρδη

Νέας Υόρκης

Brown (1972)

Εξαμηνιαία κέρδη

Νέας Υόρκης

Foster (1977)

Κέρδη κατά μετοχή

Νέας Υόρκης

Black and Scholes (1974)

•
•

•

Νέας Υόρκης

Δείκτης πληρωμής μερισμάτων
•

Ball, Brown, Finn and Officer (1976)

Μερισματική απόδοση

Μερισματική απόδοση

Νέας Υόρκης

Δείκτης πληρωμής μερισμάτων

Watts (1971)

Μέρισμα

Black (1973)

•
•

Κέρδη

Νέας Υόρκης
Νέας Υόρκης

Μέρισμα

Reinganum (1981)

Κέρδη/τιμή

Νέας Υόρκης

Latane and Jones (1977)

Πρότυπα, μη προσδοκώμενα κέρδη

Νέας Υόρκης

Peavy and Goodman (1982)

Τιμή/κέρδη

Νέας Υόρκης
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Παρακάτω θα παρουσιάσουμε κάποιες πρόσφατες εμπειρικές μελέτες :
•

Του Basu που δημοσιεύτηκαν το 1977, 1978 και 1983.

•

Του S. Bleiberg που δημοσιεύτηκε το 1989.

•

Των Κ. Hackel & J. Livnat που δημοσιεύτηκε το 1992.

Ειδικότερα, για τις εν λόγω εμπειρικές μελέτες θα αναφερθούμε συνοπτικά : στη
συλλογή δεδομένων, στη μεθοδολογία, στα κύρια ευρήματα και τέλος στα συμπεράσματα.
Περαιτέρω, θα αναφερθούμε στο υπόδειγμα των Larson - Gonedes, που χρησιμοποιείται
κατά τη συγχώνευση (mergers) επιχειρήσεων και στο μοντέλο της αξίας απόκτησης
προνομίων (franchise model), η οποία αξία αποτελεί ένα είδος αϋλού αγαθού (intangible
asset) που προσθέτει μεγαλύτερη αξία σε μια επιχείρηση, από αυτή που προκύπτει από τις
οικονομικές της καταστάσεις.
Τέλος, θα παρουσιαστεί μια σχετικά πρόσφατη εμπειρική μελέτη των καθηγητών
Γεώργιου Διακογιάννη και Μιχαήλ Γκλεζάκου, καθώς και του χρηματοοικονομικού αναλυτή
Κωνσταντίνου Σεγρεδάκη, που διερευνά την επίδραση του πολλαπλασιαστή κερδών (Ρ/Ε)
και της μερισματικής απόδοσης (DY) στις αποδόσεις των μετοχών του ΧΑΑ.

9.2. BASU 1977
Στην εισαγωγή του σε αυτή την έρευνα του 1977, ο Basu προσδιορίζει το σκοπό της
ως εξής : «Στοιχεία για τον πολλαπλασιαστή κερδών, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι
μετοχές με χαμηλούς δείκτες Ρ/Ε έχουν την τάση να ξεπερνούν σε απόδοση μετοχές με
υψηλά Ρ/Ε....

Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να προσδιοριστεί εμπειρικά αν η

αποτελεσματικότητα της επένδυσης σε κοινές μετοχές, σχετίζεται με τους πολλαπλασιαστές
κερδών τους».
Η βάση δεδομένων της ανάλυσης του Basu αποτελείτο από περισσότερο των 1.400
βιομηχανικών επιχειρήσεων που ήταν εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
(NYSE), τα στοιχεία των οποίων αναφέρονται στην περίοδο από Σεπτέμβριο 1956 έως
Αύγουστο 1971.
Τρία κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν στην επιλογή του δείγματος των επιχειρήσεων
συνοψίζονται στα εξής :
1. η περίοδος κλεισίματος του Ισολογισμού αναφέρεται στις 31.12.
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2. η επιχείρηση συναλλασσόταν στο χρηματιστήριο, από την αρχή της δημιουργίας του
χαρτοφυλακίου των επιχειρήσεων του δείγματος.
3. Τα στοιχεία που αναφέρονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και στην απόδοση
επενδύσεων ήταν πλήρη.
Ένα σύνολο 753 επιχειρήσεων ικανοποιούσε αυτά τα κριτήρια τουλάχιστον για μια
χρήση, ενώ και για τις 14 χρήσεις ο αριθμός των επιχειρήσεων που ικανοποιούσε και τα τρία
κριτήρια ήταν 500.
Το πρώτο βήμα του Basu, ήταν να ταξινομήσει τις μετοχές των επιχειρήσεων, με βάση
το ύψος του δείκτη Ρ/Ε στο τέλος κάθε χρήσης. Μετά δημιούργησε πέντε ισομεγέθη
χαρτοφυλάκια από τις υποδιαιρέσεις κάθε χρήσης που αναφέρονται στους πολλαπλασιαστές
κερδών των μετοχών. Παρά το γεγονός ότι οι δείκτες Ρ/Ε των μετοχών είχαν προσδιοριστεί
με 31/12, τα χαρτοφυλάκια αυτών έγινε η υπόθεση ότι είχαν αποκτηθεί την 1 Απριλίου,
αφού το 90% των επιχειρήσεων δημοσιεύουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις περίπου
τρεις μήνες μετά από το κλείσιμο της διαχειριστικής χρήσης.
Στη συνέχεια, προσδιορίστηκαν οι μηνιαίες αποδόσεις των εν λόγω χαρτοφυλακίων για
τους επόμενους δώδεκα μήνες, μετά τον Απρίλιο,
επένδυση για κάθε μετοχή,

υποθέτοντας μια ισοδύναμη αρχική

που απαρτίζει τα χαρτοφυλάκια και μια συγκεκριμένη πολιτική

αγοράς-διακράτησης. Η εν λόγω διαδικασία επαναλήφθηκε ετήσια κάθε Απρίλη δίνοντας
αποτελέσματα για τις αποδόσεις κάθε χαρτοφυλακίου για 14 χρόνια (Απρίλιος 1957-Μάρτιος
1971).
Τέλος, ο Basu

προσδιόρισε μια εξίσωση λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο και την

απόδοση και βασιζόμενος στην εξής αρχή :

«αν οι κεφαλαιαγορές κυριαρχούνται από

επενδυτές που αποφεύγουν τον κίνδυνο, και η απόδοση ενός χαρτοφυλακίου ενσωματώνει
ένα πριμ κινδύνου, το κατάλληλο μέτρο απεικόνισης της απόδοσης του χαρτοφυλακίου είναι
εκείνο που λαμβάνει υπόψη, τόσο τον κίνδυνο όσο και την απόδοση».
Ευπειρικά αποτελέσυατα
Τα αποτελέσματα, της ανάλυσης του Basu ενισχύουν την υπόθεση του πολλαπλασιαστή
κερδών, όπως την παρουσιάσαμε παραπάνω. Συγκεκριμένα, τα δύο χαρτοφυλάκια με
χαμηλούς δείκτες Ρ/Ε παρουσίασαν πολύ υψηλότερη μέση απόδοση και υψηλότερα μέσα
πριμ κινδύνου, από εκείνα τα χαρτοφυλάκια που είχαν υψηλά Ρ/Ε. Ειδικότερα, προκύπτει
ότι οι ετήσιες αποδόσεις, παρουσιάζουν κάμψη καθώς μετακινούμαστε από χαρτοφυλάκια
με χαμηλό Ρ/Ε προς χαρτοφυλάκια με υψηλό Ρ/Ε.
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Περαιτέρω, προκύπτει ότι δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη συσχέτιση ανάμεσα στους
πολλαπλασιαστές των πέντε χαρτοφυλακίων και των συντελεστών betas. Εντοπίστηκε ότι οι
μεταβολές στις αποδόσεις είναι αποκλειστικά αποτέλεσμα των δεκτών Ρ/Ε.
Επί πρόσθετα ο Basu χρησιμοποίησε τα τρία γνωστά μέτρα της αποτελεσματικότητας
μιας επένδυσης σε μετοχές :
□

Τον δείκτη Jensen, που μετρά την απόδοση ενός χαρτοφυλακίου, ως τη διαφορά
ανάμεσα στην πραγματική απόδοσή του

και την προσδοκώμενη απόδοση,

λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο του συστηματικού κινδύνου που ενσωματώνει το εν
λόγω χαρτοφυλάκιο.
□

Τον δείκτη Sharpe , που μετρά την απόδοση ενός χαρτοφυλακίου ως τον λόγο
που έχει ως αριθμητή το πριμ επικινδυνότητας (δηλ. τη διαφορά ανάμεσα στην
προσδοκώμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου και την απόδοση ενός χρεογράφου
χωρίς κίνδυνο) και ως παρονομαστή την τυπική απόκλιση της απόδοσης.

□

Τον δείκτη Treynor που αποτελεί όπως και ο προηγούμενος δείκτης ένα λόγο, με
αριθμητή το

πριμ επικινδυνότητας που προαναφέραμε και

παρονομαστή το

συντελεστή beta του χαρτοφυλακίου.
Εντοπίστηκε

ότι,

και

τα

τρία

μέτρα

μεταβάλλονται

αντιστρόφως

προς τους

πολλαπλασιαστές κερδών των χαρτοφυλακίων, προσφέροντας έτσι περαιτέρω αποδείξεις
που ενισχύουν την ιδέα ότι,

κατά μέσο όρο, μετοχές με χαμηλό δείκτη Ρ/Ε πετυχαίνουν

καλύτερες προσαρμοσμένες στον κίνδυνο αποδόσεις, σε σχέση με τις μετοχές με υψηλούς
δείκτες Ρ/Ε.
Συνεχίζοντας την ανάλυσή του, ο Basu προχώρησε σε μια άμεση σύγκριση μεταξύ των
πραγματικών αποδόσεων του πολλαπλασιαστή κερδών ενός χαρτοφυλακίου, με αυτόν ενός
άλλου τυχαίου χαρτοφυλακίου ισοδύναμου κινδύνου. Συνεπή, με τα προαναφερθέντα
αποτελέσματα,

χαρτοφυλάκια με χαμηλούς δείκτες Ρ/Ε πέτυχαν αποδόσεις υψηλότερες

από τα τυχαία δείγματα ισοδύναμου κινδύνου, ενώ χαρτοφυλάκια υψηλών Ρ/Ε είχαν
αποδόσεις χαμηλότερες από τα σχετιζόμενα τυχαία χαρτοφυλάκια.
Περαιτέρω, ο Basu προχώρησε περισσότερο,
για τα

με το να προσαρμόσει την ανάλυσή του

έξοδα διαχείρισης του χαρτοφυλακίου, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις

επιδράσεις της φορολογίας. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, εξέτασε αν οι αποδόσεις των
μετοχών με χαμηλά Ρ/Ε υπερείχαν εκείνων των χαρτοφυλακίων που είχαν επιλεγεί τυχαία
και ενσωμάτωναν τον ίδιο κίνδυνο. Προκειμένου να γίνει αυτό έλαβε υπόψη του δύο
κατηγορίες επενδυτών :

163

□

Εκείνους που εισέρχονται στο χρηματιστήριο, προκειμένου να προχωρήσουν σε μια
συγκεκριμένη αναπροσαρμογή του χαρτοφυλακίου τους, χωρίς σε αυτή τη φάση να
αποβλέπουν σε κερδοσκοπία (reallocators),

□

Κερδοσκόποι, που επιθυμούν να πετύχουν κέρδη με βάση τις αντιδράσεις της
χρηματαγοράς στις πληροφορίες για τον πολλαπλασιαστή κερδών.

Η διάκριση αυτή είναι απαραίτητη λόγω της διαφοροποίησης στα κόστη συναλλαγής για
καθεμιά από τις παραπάνω κατηγορίες.
Τα αποτελέσματα

της εν λόγω ανάλυσης του Basu δείχνουν

ότι οι επενδυτές της

πρώτης κατηγορίας, με το να τοποθετήσουν κεφάλαια σε χαρτοφυλάκια με χαμηλό Ρ/Ε
πετυχαίνουν αποδόσεις (μετά από τα έξοδα συναλλαγών & τους φόρους ) ετησίως
μεγαλύτερα κατά 2-3,5% από άλλα τυχαία χαρτοφυλάκια ίδιου κινδύνου. Αυτές οι επιπλέον
αποδόσεις βρέθηκε ότι ήταν στατιστικά σημαντικές.
Από την άλλη, ενώ οι επενδυτές της δεύτερης κατηγορίας είναι σε θέση να πετύχουν
αποδόσεις υψηλότερες κατά 0,5-2,5% ετησίως,

επενδύοντας σε χαμηλά Ρ/Ε παρά σε

τυχαία επιλεγμένα χαρτοφυλάκια, οι επιπλέον αποδόσεις γενικά δεν είναι σημαντικά
διάφορες του μηδέν.
Συμπερασματικά, για την περίοδο 14 χρόνων που μελέτησε ο Basu, τα χαρτοφυλάκια με
χαμηλό πολλαπλασιαστή κερδών, προσαρμοσμένα στον κίνδυνο, πέτυχαν υψηλότερες
αποδόσεις, έτσι που η υπόθεση του δείκτη Ρ/Ε,

όσον αφορά τη σχέση ανάμεσα στην

απόδοση της επένδυσης σε μετοχές και του εν λόγω δείκτη να ενσωματώνει κάποιο βαθμό
αξίας. Βέβαια η επίτευξη κερδών πέρα των κανονικών, αποτέλεσμα της επένδυσης σε
μετοχές με χαμηλό Ρ/Ε, επηρεάζεται και από το γεγονός ότι η κεφαλαιαγορά δεν είναι
αποτελεσματική.

9.3. BASU 1978
Σε αυτή τη μελέτη του, ο Basu διερεύνησε εμπειρικά την έκταση στην οποία η σχέση
ανάμεσα σε λογιστικά κέρδη και τιμές μετοχών, είναι ευαίσθητη στο επίπεδο των
αποδόσεων των κερδών των κοινών μετοχών (Ε/Ρ).
Για την εν λόγω μελέτη του, ο Basu χρησιμοποίησε την ίδια βάση δεδομένων που
προαναφέραμε παραπάνω.
Ξεκίνησε με την υπόθεση του δείκτη Ρ/Ε, που αναλύθηκε στα πλαίσια ενός μοντέλου που
αναφερόταν στις προσδοκίες των επενδυτών και στις τιμές των μετοχών. Ειδικότερα, τα
στοιχεία αυτή της θεωρητικής ανάπτυξης απομονωμένα από προσδοκίες επενδυτών, που
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χαρακτηρίζονται από μεροληψία, οδηγούν στη σκέψη ότι η αποδοτικότητα των κερδών των
κοινών μετοχών (Ε/Ρ) αποτελεί δείκτη της μελλοντικής απόδοσης μιας επένδυσης.
Συγκεκριμένα, καταλήγουν στο εξής : «ο βαθμός συσχέτισης (κερδών-τιμών μετοχών)
είναι περισσότερο σαφής για μετοχές με υψηλούς (χαμηλούς) δείκτες Ε/Ρ που πέτυχαν μια
θετική (αρνητική) απροσδόκητη μεταβολή στα κέρδη από ότι σε μετοχές με χαμηλό
(υψηλό) Ε/Ρ που χαρακτηρίζονται από θετική (αρνητική) απροσδόκητη μεταβολή στα
κέρδη».
Περαιτέρω, στην εν λόγω ανάλυση εντοπίστηκε ότι οι μη κανονικές (abnormal)
αποδόσεις αποτελούν συνάρτηση των μεταβολών των μόνιμων (κανονικών) κερδών, της
ανάπτυξης και του κινδύνου.
Χρησιμοποιώντας τα

στοιχεία

που οδηγούν σε μη αναμενόμενες μεταβολές στα

λογιστικά κέρδη, σε συνδυασμό με την ταξινόμηση των μετοχών ανάλογα με την
αποδοτικότητα των κερδών ως υψηλές, μέσες και χαμηλές ο Basu κατέληξε σε 6 κατηγορίες
μετοχών καθεμιά από τις οποίες αφορούσε ένα χαρτοφυλάκιο. Αυτά τα έξη χαρτοφυλάκια
στη συνέχεια ταξινομήθηκαν με βάση τρεις στρατηγικές αγοράς-πώλησης μετοχικών τίτλων.
Συγκεκριμένα, όταν οι μη κανονικές αποδόσεις, για κάθε χαρτοφυλάκιο συσσωρεύονταν
για χρονικό διάστημα 12 μηνών προ της ανακοίνωσης των ετήσιων κερδών, τα
αποτελέσματα έδειχναν ότι οι περισσότερες από τις μετοχές που ανήκαν στην κατηγορία
της στρατηγικής αγοράς απολάμβαναν θετικές μη

κανονικές αποδόσεις.

Παρόμοια,

χαρτοφυλάκια που αφορούσαν τη στρατηγική πώλησης ανήκαν στην κατηγορία των
αρνητικών μη κανονικών αποδόσεων.
Όταν οι μη κανονικές αποδόσεις συσσωρεύονταν για περίοδο 12 μηνών προ της
ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, συγκεκριμένες τάσεις άρχισαν να παρουσιάζονται σχεδόν
στις αρχές της επόμενης χρήσης, που έδειχναν ότι στρατηγικές αγοράς (χαρτοφυλάκια με
χαμηλούς δείκτες Ρ/Ε)-πώλησης (χαρτοφυλάκια με υψηλούς δείκτες Ρ/Ε) σχεδόν πάντα θα
απολάμβαναν μη κανονικές αποδόσεις.
Ο Basu ερμήνευσε τα αποτελέσματα της εν λόγω ανάλυσης με βάση το γεγονός ότι είτε
η αποδοτικότητα των κερδών (Ε/Ρ) αποτελεί αναπληρωτή κάποιου παράγοντα κινδύνου που
έχει παραληφθεί ή ότι δεν υφίστανται διενέξεις στην αγορά.
Περιληπτικά, τα εν λόγω αποτελέσματα προτείνουν ότι «η αποδοτικότητα των κερδών
ενσωματώνει προσδοκώμενη αξία για τους επενδυτές, οι οποίοι είναι σε θέση να
προβλέψουν με ακρίβεια τα ετήσια αποτελέσματα. Μέχρι ένα σημείο η αποδοτικότητα των
κερδών αποτελεί πράγματι αναπληρωτή των παραμέτρων κινδύνου που παραλείπονται από
κάποιο

ισχύον μοντέλο ισορροπίας της αγοράς και ο δείκτης Ε/Ρ θα πρέπει να δίνει τη
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δυνατότητα στους αναλυτές να προσδιορίζουν με καλύτερο τρόπο τους κινδύνους τους
σχετικούς με επενδύσεις σε επιχειρησιακά κεφάλαια».

9.4. BASU 1983
Σε αυτή την εργασία του ο Basu εξέτασε τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην
αποδοτικότητα των κερδών, το μέγεθος της επιχείρησης (με βάση τη χρηματιστηριακή αξία)
και των αποδόσεων των κοινών μετοχών επιχειρήσεων εισηγμένων στο χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης. Οι Reihganum37 και Banz38 απέδειξαν ότι κοινές μετοχές μικρών επιχειρήσεων
εισηγμένων στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης απολάμβαναν υψηλότερες, κατά μέσο όρο,
προσαρμοσμένες στον κίνδυνο αποδόσεις, από ότι οι κοινές μετοχές επιχειρήσεων μεγάλου
μεγέθους.
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης του Basu επιβεβαιώνουν ότι οι κοινές μετοχές
επιχειρήσεων χαμηλού Ρ/Ε, κατά μέσο όρο πετυχαίνουν υψηλότερες κατά μέσο όρο
αποδόσεις σε σχέση με τις κοινές μετοχές επιχειρήσεων με υψηλό δείκτη Ρ/Ε και αυτή η
διαφοροποίηση είναι σημαντική ακόμα και αν οι εμπειρικές δοκιμές ελέγχου υλοποιούνται σε
επιχειρήσεις διαφορετικού μεγέθους.
Από την άλλη, ενώ οι κοινές μετοχές μικρού μεγέθους επιχειρήσεων του χρηματιστηρίου
της Νέας Υόρκης, εμφανίζονται να έχουν πετύχει υψηλότερες αποδόσεις από τις κοινές
μετοχές

μεγάλου

εξαφανίζεται,

μεγέθους

επιχειρήσεων,

η

επίδραση

του

μεγέθους

ουσιαστικά

όταν τα αποτελέσματα προσαρμόζονται για διαφοροποιήσεις στον κίνδυνο

και τους πολλαπλασιαστές κερδών.
Ο Basu καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα ευρήματα της ανάλυσής του προτείνουν ότι η
επίδραση της αποδοτικότητας των κερδών και του μεγέθους
αποδόσεις,

στην

πραγματικότητα

είναι

περισσότερο

στις προσδοκώμενες

πολύπλοκη

από

αυτή

που

παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία, ενώ παράλληλα ούτε ο δείκτης Ε/Ρ ούτε το μέγεθος της
επιχείρησης επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις αναμενόμενες αποδόσεις.
Παράλληλα, τα ευρήματα δίνουν εμπιστοσύνη στο σημείο ότι και οι δύο μεταβλητές (Ε/Ρ
& μέγεθος), αποτελούν αντιπροσώπους για να εντοπιστούν περισσότερα θεμελιώδη
χαρακτηριστικά των προσδοκώμενων αποδόσεων των κοινών μετοχών.

37 1981- Misspecification of Capital Assets Pricing : Empirical Anomalies Based on Earning Yields and Market
Values, Journal of Financial Economics, Vol. 9, pp, 19-46.
38 Banz R.W. 1981, The Relationship between return and market value of common stocks, Journal of Financial Economics,
March, pp. 3-18.
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9.5. Bleibera 1989
Η βάση της έρευνας του Steven Bleiberg αναφέρεται στο Ρ/Ε (που υπολογίζεται ανά
τετράμηνο) του δείκτη S&P 500, όπως αυτός διαμορφώθηκε

τη χρονική περίοδο 1938-

1988.
Αντικειμενικός σκοπός της εν λόγω έρευνας ήταν να εντοπιστεί σε ποιο βαθμό είναι
χρήσιμος ο πολλαπλασιαστής κερδών, ως συντελεστής πρόβλεψης των μελλοντικών
αποδόσεων και πιο συγκεκριμένα, όταν ο δείκτης Ρ/Ε της αγοράς έχει διαμορφωθεί σε
ακραία επίπεδα, σε τι έκταση το εν λόγω γεγονός ήταν σε θέση να προσδιορίσει ποια ήταν
τελικά η πορεία της χρηματαγοράς.
Η μεθοδολογία που χρησιμοποίησε ο Bleiberg ήταν αρκετά απλή. Ο πολλαπλασιαστής
κερδών βασίζεται στα κινητά μέσα κέρδη δωδεκαμήνου και έγινε η υπόθεση ότι τα κέρδη
για μια δεδομένη περίοδο τετραμήνου, ήταν γνωστά την τελευταία ημέρα του εν λόγω
τετραμήνου. Παρά το γεγονός ότι η εν λόγω υπόθεση είναι κάπως μη πραγματική εν
τούτοις δεν προκαλεί σημαντική παραποίηση στο δείκτη Ρ/Ε.
Συγκεκριμένα, για κάθε χρονική στιγμή όχι μόνο είναι γνωστός ο δείκτης Ρ/Ε αλλά
ταυτόχρονα και πως κινήθηκε τους επόμενους έξη, δώδεκα , εικοσιτέσσερις, κ.λ.π. μήνες ο
δείκτης S 8t Ρ 500. Ο Bleiberg

ταξινόμησε όλες αυτές τις παρατηρήσεις για τον

πολλαπλασιαστή κερδών σε διάφορες κατηγορίες (διαβαθμίσεις) και παρατήρησε ποια ήταν
η μέση απόδοση της αγοράς για τις μετέπειτα περιόδους για κάθε κατηγορία.
Ο πίνακας 1 (απόδοση αγοράς με βάση την κατηγορία Ρ/Ε) απεικονίζει τα αποτελέσματα:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

S & Ρ 500 : μέση μεταβολή (%) για τους επόμενους

ΤΙΜΕΣ Ρ/Ε

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ρ/Ε

ΧΑΜΗΛΕΣ

ΥΨΗΛΕΣ

6 μήνες

12 μήνες

24 μήνες

1

17,81

22,43

-0,99

0,24

-0,68

2

14,29

17,77

5,82

6,96

8,86

3

11,23

14,28

3,34

8,09

16,57

4

9,04

11,19

4,20

8,99

25,57

5

5,9

9,01

7,99

16,21

29,79

4,07°/ο

8,18%

16,39%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Οι δύο πρώτες στήλες του πίνακα απεικονίζουν τις υψηλές και χαμηλές τιμές του Ρ/Ε για
κάθε κατηγορία, οι τρεις τελευταίας στήλες παρουσιάζουν τη μέση απόδοση της αγοράς για
τους επόμενους 6, 12 & 24 μήνες από τη χρονική στιγμή ανάλυσης.
Αναλύοντας τον εν λόγω πίνακα βλέπουμε ότι , κατά μέσο όρο, ο δείκτης Ρ/Ε είχε μια
συσχέτιση με το πόσο αποδοτική ήταν η αγορά τους επόμενους μήνες.
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Βραχυπρόθεσμα (για χρονική περίοδο μέχρι ένα έτος) η εν λόγω συσχέτιση ήταν
εμφανής μόνο όταν ο πολλαπλασιαστής κερδών είχε διαμορφωθεί σε ακραία επίπεδα. Για
τη μακροπρόθεσμη χρονική περίοδο η συσχέτιση διατηρείται καθώς κινούμαστε από
κατηγορία σε κατηγορία.
Ποιο συγκεκριμένα, ακραίες υψηλές τιμές του δείκτη Ρ/Ε, συνοδεύτηκαν από πολύ
χαμηλές μέσες αποδόσεις (πολύ χαμηλότερες από τη μέση απόδοση της αγοράς) για τους
επόμενους 6, 12 και 24 μήνες. Από την άλλη όταν το Ρ/Ε εμπίπτει στο χαμηλότερο επίπεδο
των

ιστορικών

τιμών

του,

οι

μέσες

αποδόσεις

ήταν

εξαιρετικά

υψηλές

(στην

πραγματικότητα πήραν τις υψηλότερες τιμές) για τους επόμενους 6, 12 και 24 μήνες.
Έτσι για παράδειγμα, όταν ο δείκτης Ρ/Ε ανήκει στην υψηλή κατηγορία ιστορικών τιμών,
η μέση απόδοση ήταν -0,99% για τους επόμενους 6 μήνες, 0,24% για τους 12 μήνες και 0,68% για τους επόμενους 24 μήνες. Από την άλλη, όταν ο πολλαπλασιαστής κερδών
ανήκει στη χαμηλή κατηγορία ιστορικών τιμών, οι μέσες αποδόσεις ήταν 7,99% για τους
επόμενους 6 μήνες, 16,21% για τους 12 μήνες και 29,79% για τους 24 μήνες.
Για τα ενδιάμεσα 3 διαστήματα, οι μέσες αποδόσεις των 6 και 12 μηνών δεν διαφέρουν
σημαντικά από τις μέσες συνολικές αποδόσεις. Για το διάστημα των 24 μηνών, όμως
υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις μέσες τιμές, για τις τρεις ενδιάμεσες
κατηγορίες.

Η δεύτερη κατηγορία είχε για τους επόμενους 24 μήνες απόδοση 8,86% σε

σχέση με την τέταρτη κατηγορία που παρουσίασε μέση απόδοση 25,87%. Η μέση απόδοση
της τρίτης κατηγορίας Ρ/Ε ήταν πολύ κοντά στη μέση συνολική απόδοση.
Αυτά τα αποτελέσματα, δείχνουν ότι οι μέσες αποδόσεις που αφορούν τους 24 μήνες
καταλήγουν

σε

ένα

υπόδειγμα,

όπου

χαμηλότερα

Ρ/Ε

οδηγούν

σε

καλύτερες

μεταγενέστερες αποδόσεις της αγοράς. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι αυτές αποτελούν
μόνο μέσες αποδόσεις.
Ειδικότερα, όταν μελετάμε την κατανομή των αποδόσεων από τις εν λόγω μέσες
αποδόσεις, παρατηρούμε ότι αυτές διασκορπίζονται σε μεγάλο βαθμό γύρω από τους
μέσους. Στην πραγματικότητα, σε αρκετές περιπτώσεις,

η αγορά ήταν αρκετά αποδοτική

για την περίοδο των 24 μηνών που ακολουθούσε μετά από ένα υψηλό πολλαπλασιαστή
κερδών καθώς και σε αρκετές περιπτώσεις όπου πολύ χαμηλά Ρ/Ε συνοδεύονταν από
χαμηλές αποδόσεις.
Η εν λόγω παρατήρηση φαίνεται στον πίνακα 2 (συχνότητα ανοδικής τάσης της αγοράς),
ο οποίος δείχνει τη συχνότητα κατά την οποία η αγορά κινήθηκε ανοδικά για τις χρονικές
περιόδους όπου μετρήθηκαν τα Ρ/Ε κάθε κατηγορίας.
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Συχνότητα (%) ανοδικής τάσης της αγοράς για τους επόμενους

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Κατηγορία Ρ/Ε

6 μήνες

12 μήνες

24 μήνες

Υψηλή

60

53

54

2

60

65

70

3

58

65

73

4

65

63

85

Χαμηλή

73

88

95

Συνολικά

63%

67%

76%

Για τις περιόδους των 6 μηνών, η συχνότητα παρουσίασης ανοδικής τάσης στην αγορά
στην πραγματικότητα, δεν διαφέρει σημαντικά από τις συνολικές μέσες συχνότητες. Για
παράδειγμα, η αγορά κινήθηκε ανοδικά κατά 73% μετά από ένα χαμηλό Ρ/Ε. Αυτό σημαίνει
ότι η απόδοση της αγοράς ήταν αρνητική κατά 27% ακόμα και όταν ο πολλαπλασιαστής
κερδών βρισκόταν ήδη στη χαμηλότερη κατηγορία της ιστορικής του τιμής.
Όταν η χρονική περίοδος επεκτείνεται σε 12 ή 24 μήνες, οι συχνότητες παρουσίασης
ανοδικών τάσεων στην αγορά αποκλίνουν σε μεγαλύτερο βαθμό από τις μέσες συχνότητες.
Ειδικότερα, όσον αφορά την περίοδο των 24 μηνών, το άνοιγμα ανάμεσα στην κατηγορία
του υψηλού Ρ/Ε και του χαμηλού παρουσιάζει σημαντική διαφορά : η κατηγορία του
υψηλού Ρ/Ε συνοδεύτηκε από μια άνοδο της αγοράς κατά 54% συγκρινόμενη με την άνοδο
του 95% της κατηγορίας του χαμηλότερου Ρ/Ε.
Συμπερασματικά, με βάση τα ιστορικά δεδομένα 50 χρόνων (1938-1988), προκύπτει ότι
χαμηλά ή υψηλά Ρ/Ε μεταβάλλουν την πιθανότητα κατανομής των πιθανών αποδόσεων της
αγοράς ανοδικά ή καθοδικά. Ειδικότερα, φαίνεται ότι καθώς ο πολλαπλασιαστής κερδών της
αγοράς παρουσιάζει κάμψη, η πιθανότητα να κινηθεί η αγορά ανοδικά σε μεταγενέστερη
χρονική περίοδο είναι μεγαλύτερη. Παρόλα αυτά, η διακύμανση των πιθανών αποδόσεων
παραμένει αρκετά μεγάλη, έτσι που ένα χαμηλό Ρ/Ε πιθανόν να συνοδευτεί από μια κάμψη
της αγοράς.
Ο Steven

Bleiberg

προχώρησε περαιτέρω.

Καθώς τα επιτόκια39 διαδραματίζουν

σημαντικό ρόλο κατά τον καθορισμό των πολλαπλασιαστών κερδών της αγοράς, και
μεταβολές στα επιτόκια ταυτόχρονα επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την αγορά ομολόγων, ο
Bleiberg προσπάθησε να εξετάσει αν υπάρχει σχέση ανάμεσα στους δείκτες Ρ/Ε και τις
αποδόσεις των μετοχών λαμβάνοντας υπόψη και τις εκδόσεις ομολόγων.
Συγκεκριμένα,

ο

Bleiberg

επανέλαβε

την

προαναφερθείσα

ανάλυσή

του

(οι

πολλαπλασιαστές κερδών ταξινομήθηκαν σε κατηγορίες) αλλά αντί να μελετήσει τις
απόλυτες μέσες αποδόσεις του χρηματιστηρίου για μια σειρά μεταγενέστερων περιόδων,
39 Καθώς τα επιτόκια αυξάνουν (μειώνονται), τα λοιπά στοιχεία σταθερά, οι πολλαπλασιαστές κερδών θα πρέπει να παρουσιάζουν
κάμψη (άνοδο).
Για περισσότερη ανάλυση βλέπε Charles Ρ. Jones, Investments (Analysis & management). Sixth Edition, 1998, John Wiley &
Sons , σελίδες 368-369.
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επικεντρώθηκε στις σχετικές μέσες αποδόσεις που προσδιορίστηκαν ως η συνολική
απόδοση του δείκτη S & Ρ 500, αφαιρουμένου της συνολικής απόδοσης του δείκτη της
αγοράς ομολόγων.
Τα αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα 3 (μέση σχετική απόδοση των μετοχών σε
σχέση με τα ομόλογα):
ΠΙΝΑΚΑΣ 3

S & Ρ 500 : μέση μεταβολή (%) για τους επόμενους

Κατηγορία Ρ/Ε

6 μήνες

12 μήνες

24 μήνες

Υψηλή

-1,39

-0,56

-1,2

2

5,11

6,04

6,31

3

2,96

7,34

14,96

4

3,64

7,4

22,89

Χαμηλή

7,77

16,7

32,96

Συνολικά

3,62%

7,46%

15,57%

Με βάση τον εν λόγω πίνακα τα αποτελέσματα είναι παρόμοια με αυτά της παραπάνω
ανάλυσης. Για τη βραχυπρόθεσμη χρονική περίοδο η υψηλή και χαμηλή κατηγορία
παρουσιάζουν μέσες αποδόσεις που παρουσιάζουν αξιοπρόσεχτη διαφοροποίηση από τις
συνολικές μέσες αποδόσεις. Για την περίοδο των 6 μηνών οι μετοχές κατά μέσο όρο
ξεπέρασαν σε απόδοση τα ομόλογα κατά 3,62%. Στην υψηλή κατηγορία οι μετοχές είχαν
χαμηλότερη απόδοση σε σχέση με τα ομόλογα για την περίοδο των 6 μηνών κατά μέσο
όρο 1,39%, ενώ στη χαμηλή κατηγορία ξεπέρασαν τα ομόλογα κατά 7,77% .
Το χάσμα ανάμεσα στην υψηλή και χαμηλή κατηγορία διευρύνεται καθώς μεγαλώνει η
χρονική περίοδος που αναλύεται. Για την περίοδο των 24 μηνών οι ενδιάμεσες κατηγορίες
παρουσιάζουν μεγαλύτερη διεύρυνση.
Συμπερασματικά, προκύπτει

ότι οι

μετοχές κατά μέσο πετυχαίνουν αποδόσεις

χαμηλότερες από τα ομόλογα στις περιόδους που ακολουθούν τις υψηλές τιμές του δείκτη
Ρ/Ε, ενώ από την άλλη οι αποδόσεις των μετοχών ήταν υψηλότερες από αυτές των
ομολόγων σε περιόδους που ακολουθούν τις χαμηλές τιμές του πολλαπλασιαστή κερδών.
Βέβαια και εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι, τα αποτελέσματα αφορούν μέσες αποδόσεις και
δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τα υποδείγματα που χρησιμοποιούνται

περιγράφουν πάντα

την πραγματικότητα.
Στον πίνακα 4 παρουσιάζουμε την κατανομή των σχετικών αποδόσεων σε κάθε
κατηγορία :
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Συχνότητα (%) κατά την οποία οι μετοχές ξεπερνούν σε απόδοση τα ομόλογα για
τους επόμενους

Κατηγορία Ρ/Ε

6 μήνες

12 μήνες

24 μήνες

Υψηλή

60

53

51

2

60

65

68

3

57

63

68

4

65

68

78

Χαμηλή

75

85

90

Συνολικά

64%

67%

71%

Τα δεδομένα του εν λόγω πίνακα εντοπίζουν ότι για την περίοδο των 6 μηνών, οι
μετοχές έχουν απόδοση μεγαλύτερη κατά 64% από τα ομόλογα και το εν λόγω ποσοστό
γίνεται 67% για τους 12 μήνες και 71% για τους 24 μήνες.
Αναλύοντας την περίοδο των 6 μηνών στη χαμηλή κατηγορία Ρ/Ε, οι μετοχές
υποσκελίζουν σε απόδοση τις ομολογίες κατά 75% και στη χαμηλή κατηγορία το εν λόγω
ποσοστό περιορίζεται στο 60%. Αυτή η απόκλιση δεν είναι μεγάλη και ταυτόχρονα τα
ποσοστά δεν διαφέρουν κατά πολύ από το μέση συνολική απόδοση (64%).
Από την ανάλυση αυτή, προκύπτει ότι οι πολλαπλασιαστές κερδών δεν αποτελούν
χρήσιμο εργαλείο για των επιμερισμό των διαθέσιμων κεφαλαίων ενός επενδυτή σε μετοχές
και ομόλογα, όταν ο χρονικός ορίζοντας επενδύσεων είναι βραχυπρόθεσμος.
Για τον χρονικό ορίζοντα των 12 &

24 μηνών το χάσμα ανάμεσα στην υψηλή και

χαμηλή κατηγορία διευρύνεται αρκετά. Οι μετοχές υποσκελίζουν σε απόδοση τα ομόλογα
κατά 85% και 90% αντίστοιχα στην χαμηλή κατηγορία Ρ/Ε συγκρινόμενα με 53% και 51%
της υψηλής κατηγορίας. Οσον αφορά το χρονικό διάστημα των 24 μηνών, οι μετοχές έχουν
απόδοση μεγαλύτερη κατά 40% από τις ομολογίες όταν συγκρίνουμε υψηλή-χαμηλή
κατηγορία Ρ/Ε.
Κλείνοντας τα κυριότερα συμπεράσματα της μελέτης του Bleiberg συνοψίζονται
παρακάτω :
□

Οι αποδόσεις των μετοχικών τίτλων (σε απόλυτες τιμές και σε σχέση με τα ομόλογα),
κατά μέσο όρο, θα είναι υψηλότερες σε περιόδους που ακολουθούν χαμηλές τιμές
του δείκτη Ρ/Ε, σε σχέση με εκείνες που ακολουθούν τις υψηλές τιμές του δείκτη
Ρ/Ε.

Περαιτέρω, η πιθανότητα η απόδοση της αγοράς να είναι ικανοποιητική αυξάνει ελάχιστα
καθώς ο πολλαπλασιαστής κερδών παρουσιάζει κάμψη.
□

Το πεδίο των πιθανών αποδόσεων παραμένει ευρύ. Σύμφωνα με τον Bleiberg : «οι
ιστορικοί πολλαπλασιαστές κερδών δίνουν μια εικόνα για τις πιθανότητες των
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προσδοκώμενων αποδόσεων, αλλά παραμένει θολό για το πώς οι διαχειριστές
χαρτοφυλακίων, μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποδοτικά τις εν λόγω πληροφορίες».
Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα μιας ενδιαφέρουσας ανάλυσης
του Bleiberg, ο οποίος εξέτασε την απόδοση ενός υποθετικού χαρτοφυλακίου που
δημιουργήθηκε με βάση μια στρατηγική κατανομής των προς επένδυση κεφαλαίων με τη
χρήση του πολλαπλασιαστή κερδών.
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής ήταν απογοητευτικά, αφού στις περισσότερες των
περιπτώσεων το υποθετικό χαρτοφυλάκιο, είχε αποδόσεις χαμηλότερες από μια απλή
επένδυση σε ποσοστό 50%-50% σε μετοχές και ομολογίες.

9.6. Hackel and Livnat
Οι Kenneth S. Hackel και Joshua Livnat στο βιβλίο τους «Cash flow and security
analysis» (1996, pp 415-470) παρουσιάζουν τα ευρήματά τους από μια έρευνα σχετική με
μια επενδυτική στρατηγική που βασίζεται στον πολλαπλασιαστή κερδών και είχε προταθεί
από το Basu, σύμφωνα με την οποία αν ο επενδυτής αγοράζει μετοχές εταιρειών με χαμηλό
δείκτη Ρ/Ε και πουλά βραχυπρόθεσμα μετοχές εταιρειών με υψηλούς Ρ/Ε, τότε μπορεί να
πετύχει αποδόσεις μεγαλύτερες από αυτές της αγοράς.
Προκειμένου να μην υπάρχει κάποιο στοιχείο μεροληψίας σχετικά με τη συνέχιση της
λειτουργίας μιας επιχείρησης

στην μελέτη τους οι Hackel και

Livnat περιέλαβαν στο

δείγμα των επιχειρήσεων που εξέτασαν, όλες τις επιχειρήσεις στις οποίες κάποιος μπορούσε
να επενδύσει, άσχετα από τη λειτουργία τους ή όχι τη στιγμή της διεξαγωγής της έρευνας.
Οι επιχειρήσεις επιλέχτηκαν κύρια από τη βάση δεδομένων των Standard and Poor και του
Compustat.
Περαιτέρω, για να καταστεί σίγουρο ότι ο πολλαπλασιαστής κερδών ενσωματώνει την
πιο πρόσφατη πληροφόρηση, μόνο επιχειρήσεις των οποίων η διαχειριστική χρήση έκλεινε
31.12 περιλήφθηκαν στο υπό εξέταση δείγμα. Για τις εν λόγω επιχειρήσεις έγινε η υπόθεση
ότι όλες οι πληροφορίες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ήταν διαθέσιμες εντός των
πρώτων τεσσάρων μηνών της χρήσης που ακολουθούσε, με στόχο να περιοριστεί η
μεροληψία πληροφοριών (π.χ. μη χρησιμοποίηση πληροφοριών που δεν ήταν διαθέσιμες τη
στιγμή κατάρτισης των χαρτοφυλακίων των υπό εξέταση μετοχών).
Έτσι οι ερευνητές δημιούργησαν χαρτοφυλάκια τον Απρίλιο, τα οποία διατήρησαν μέχρι
τον Απρίλιο της επόμενης χρήσης, περιλαμβάνοντας μόνο επιχειρήσεις των

οποίων η

διαχειριστική χρήση έκλεινε 31/12.
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Ενας

άλλος

περιορισμός

αφορούσε

την

επιλογή

επιχειρήσεων

των

οποίων

η

κεφαλαιοποίηση ήταν το λιγότερο $100 εκ. κατά την ημερομηνία κατάρτισης του
χαρτοφυλακίου, έτσι ώστε να περιληφθούν

εκείνες οι επιχειρήσεις που εγγυώνται μια

λογική ρευστοποίηση .
Παράλληλα, η έρευνα επικεντρώθηκε σε πολλαπλασιαστές κερδών που παρουσίαζαν
χαμηλές τιμές.
Ένα πρόβλημα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί, ήταν η ύπαρξη επιχειρήσεων με ζημίες,
αφού για αυτές ο προσδιορισμός του πολλαπλασιαστή κερδών, δεν είχε νόημα και για το
λόγο αυτό παραλήφθηκαν από την ανάλυση.
Οσον αφορά τα κέρδη που λήφθηκαν υπόψη ήταν τα προ έκτακτων και ανόργανων
αποτελεσμάτων, έτσι ώστε να περιοριστεί όσο το δυνατό περισσότερο η επίδραση από
έκτακτα γεγονότα.
Χρησιμοποιήθηκε η σχέση χρηματιστηριακή αξία προς συνολικά κέρδη, έτσι ώστε να
περιοριστούν οι επιδράσεις από την αυθαίρετη χρήση των λογιστικών μεθόδων για τον
προσδιορισμό των κερδών ανά μετοχή. Όπως είναι γνωστό, ο αριθμός των μετοχών που
χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των κερδών ανά μετοχή δεν αποτελεί

απλά τον

αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία την ημέρα δημιουργίας του χαρτοφυλακίου, στον
οποίο βασίζεται η τιμή ανά μετοχή, αλλά ένα σταθμισμένο μέσο.
Προκειμένου να επιλεγούν οι επιχειρήσεις που θα περιλαμβάνονταν στα διάφορα
χαρτοφυλάκια ταξινομήθηκαν, με βάση τους πολλαπλασιαστές κερδών, όλες οι επιχειρήσεις
της βάσης Compustat, αποκλείοντας τις επιχειρήσεις του χρηματοοικονομικού τομέα, για τις
οποίες παρουσιάζονται δυσκολίες στις εκτιμήσεις των αποθεματικών δανείων ή των
αναμενόμενων απαιτήσεων από ζημίες. Παράλληλα, προκειμένου να απορριφθούν οι
επιχειρήσεις με ζημίες, συνδέσαμε αυτές με ένα πολύ υψηλό θετικό πολλαπλασιαστή
κερδών. Στη συνέχεια επιλέξαμε για τα διάφορα χαρτοφυλάκια εκείνες τις εναπομείνασες
επιχειρήσεις που ανήκαν στο χαμηλότερο δεκατημόριο των δεικτών Ρ/Ε .
Με βάση τα προαναφερθέντα, ταξινομήσαμε τις μετοχές των διαφόρων επιχειρήσεων σε
10 χαρτοφυλάκια, ανά χρονιά,

με βάση το μέγεθος τους (κεφαλαιοποίηση) όπως αυτό

διαμορφωνόταν την χρονική στιγμή δημιουργίας των χαρτοφυλακίων.
Τα αποτελέσματα με τις διάφορες αποδόσεις των χαρτοφυλακίων φαίνονται στον πίνακα
που ακολουθεί :
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ Ρ/Ε
ΕΤΟΣ
Ν*
ΔΙΑΜΕΣΟΣ
ΔΙΑΜΕΣΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ρ/Ε
ΑΓΟΡΑΣ
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
Μέσος

31
61
61
93
175
133
152
132
121
173
144
97
125
155
208

3,7
4
4,1
4,2
6,7
6,1
7,2
7,8
6,2
6,6
6,6
5,1
8,4
9,8
10,5

124

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Ρ/Ε

ΑΠΟΔΟΣΗ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Ρ/Ε

ΑΠΟΔΟΣΗ
ΔΕΙΚΤΗ S & Ρ
500

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚ
ΙΟ Ρ/Ε ΜΕΙΟΝ
S & Ρ 500

269
303
323
390
545
475
732
523
633
717
435
323
488
528
421

-0,8
-4,4
23,1
35,5
8,2
37,5
21,1
-3,1
29,7
25,1
-18,5
46,2
9,6
26,4
-1,2

-34,2
-3,6
0,4
10
11,8
8
5,1
-5,5
7,6
1,9
-6,2
8,6
1
9,4
2,4

32,4
-4,9
21,6
22,4
6,1
31,6
18,2
5,2
16,5
31,4
-3,2
30,5
7,7
10
1,3

-33,2
0,5
1,5
13,1
2,1
5,9
2,9
-8,3
13,2
-6,3
-15,3
15,7
1,9
16,4
-2,5

474

15,6

1.1
0,4

15,1

0,5

4,7

0,2

3,4

t-στατιστική

Ν* : αριθμός επιχειρήσεων σε κάθε χαρτοφυλάκιο Ρ/Ε.

Όπως φαίνεται από τον εν λόγω πίνακα, η μέση προσαρμοσμένη στο μέγεθος απόδοση
χαρτοφυλακίου ανήλθε σε 1,1% ανά έτος, με τη στατιστική t να δείχνει ότι αυτή στατιστικά
δεν είναι ευδιάκριτη από το μηδέν. Περαιτέρω, βλέπουμε ότι η μέση ετήσια απόδοση των
χαρτοφυλακίων με χαμηλά Ρ/Ε ανήλθε σε 15,6%, απόδοση που είναι υψηλότερη από τη
μέση ετήσια απόδοση (15,1%) του δείκτη S & Ρ 500. Ειδικότερα, ο πίνακας απεικονίζει τις
διαφορές ανάμεσα στις αποδόσεις των χαρτοφυλακίων Ρ/Ε και του δείκτη S & Ρ 500 και
εξετάζει αν η μέση διαφορά είναι ίση με το μηδέν. Όπως φαίνεται από την t στατιστική για
την εν λόγω στήλη, ο δείκτης Ρ/Ε του χαρτοφυλακίου δεν προσφέρει αποδόσεις που να
διαφέρουν στατιστικά από το δείκτη S & Ρ 500.
Αποτελέσματα

προηγούμενων ερευνών για την

κυριαρχία της στρατηγικής του

πολλαπλασιαστή κερδών μπορούν να διαφέρουν από την εν λόγω μελέτη για τους
παρακάτω λόγους :
□

Παλαιότερες μελέτες χρησιμοποίησαν αντισταθμισμένα (hedge) χαρτοφυλάκια,
επενδύοντας όχι μόνο σε μακρά θέση (long position)40 αλλά και σε βραχεία θέση
(short position)41 . Στην εν λόγω ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν μόνο μακρές θέσεις,
που στην πραγματικότητα είναι πιο εύκολα εφαρμόσιμες.

□

Αποκλείστηκαν μετοχές με κεφαλαιοποίηση χαμηλότερη από $100 εκ.. Οι εν λόγω
μετοχές προσέφεραν καλές αποδόσεις σε παλαιότερες μελέτες. Ειδικότερα, μια
στρατηγική που συστηματικά επενδύει σε μετοχές εταιρειών με κεφαλαιοποίηση

40 Όταν κάποιος παίρνει αυτή τη θέση συμφωνεί να αγοράσει μια συγκεκριμένη ποσότητα του υποκείμενου
προϊόντος, μια συγκεκριμένη ημέρα στο μέλλον σε μια συγκεκριμένη τιμή.
41 Με αυτή τη θέση κάποιος συμφωνεί, να πωλήσει μια συγκεκριμένη ποσότητα του υποκείμενου προϊόντος, μια
συγκεκριμένη ημέρα στο μέλλον σε μια συγκεκριμένη τιμή.
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χαμηλότερη των $ 100 εκ. δύσκολα μπορεί να εφαρμοστεί, εκτός αν πρόκειται για
μικρό επενδυτή. Περαιτέρω, εξετάστηκε η εν λόγω στρατηγική με τον περιορισμό ότι
η χρηματιστηριακή αξία μιας επιχείρησης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από $1 εκ.
κατά την ημερομηνία διαμόρφωσης του χαρτοφυλακίου. Το εν λόγω τεστ, οδήγησε
σε μέσες ετήσιες αποδόσεις 21,9% και σε απόδοση προσαρμοσμένη στο μέγεθος ίση
με 2,8% ετησίως.
□

Αποκλείστηκαν επιχειρήσεις που ανήκαν στον χρηματοοικονομικό τομέα. Τέτοιες
επιχειρήσεις σε πολλές περιπτώσεις πετύχαιναν ικανοποιητικές αποδόσεις.

□

Χρησιμοποιήθηκε η περίοδος 1980-1994. Παλαιότερες μελέτες, χρησιμοποίησαν
προγενέστερες περιόδους όπου η επίδραση του Ρ/Ε επικράτησε. Η επίδραση του Ρ/Ε
εξαντλήθηκε στη δεκαετία του 1980, μετά από την δημοσίευση (και εφαρμογή)
εκείνων των μελετών που την τεκμηρίωσαν και μετά από την απομόνωση των
τεχνολογικών εμποδίων εφαρμογής της στρατηγικής Ρ/Ε (για

παράδειγμα

η

πρόσβαση των επενδυτών σε βάσεις που περιλαμβάνουν δεδομένα για τα Ρ/Ε από
υπολογιστές που διαθέτουν στο σπίτι τους έχει γίνει δημοφιλής). Σε πρόσφατες
μελέτες, οι Fama και French (Journal Of Finance 1992 και Journal of Financial
Economics

1993)

έδειξαν

ότι

ο

πολλαπλασιαστής

κερδών

δεν

μπορεί

να

χρησιμοποιηθεί προκειμένου να ερμηνεύσει τη διαστρωματική κατανομή των
αποδόσεων σε πρόσφατες χρονικές περιόδους.
Συμπερασματικά, από την ανάλυση των δεδομένων του παραπάνω πίνακα δεν μπορούμε
να διακρίνουμε μια πλήρη επικράτηση του Ρ/Ε επί του δείκτη S & Ρ 500. Σε κάποιες χρήσεις
επικρατεί ο ένας δείκτης και σε άλλες ο άλλος.
Παράλληλα,

η

στρατηγική

επένδυσης

σε

μετοχικούς

τίτλους

με

χαμηλούς

πολλαπλασιαστές κερδών δεν οδήγησε σε κέρδη πέραν από τα αναμενόμενα (abnormal
earnings) κατά τη διάρκεια της περιόδου 1980-1994.
Τέλος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας, προκειμένου να εντοπιστούν
μετοχές για μακρά θέση, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως κριτήριο ο χαμηλός δείκτης
Ρ/Ε. Αυτός ο κανόνας ήταν χρήσιμος προκειμένου να προσδιοριστούν επιχειρήσεις μακράς
θέσης στην δεκαετία του 1980, αλλά από τα τέλη της εν λόγω δεκαετίας αυτές οι
επενδυτικές στρατηγικές δεν υποσκέλισαν σε απόδοση την αγορά.
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10. ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ LARSON-GONEDES ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

ΚΑΙ

ΕΞΑΓΟΡΑ (TAKEOVER] ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
10.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ανάλυση που θα ακολουθήσει, αφορά μια μελέτη42 των καθηγητών Terry Cooke, Alan
Gregory και Bernard Pearson, που υιοθετεί το υπόδειγμα των LARSON-GONEDES, το οποίο
αναφέρεται στον καθορισμό του δείκτη ανταλλαγής μετοχών (exchange ratio), σε
περιπτώσεις εξαγορών-συγχωνεύσεων.
Ένας από τους σημαντικούς λόγους αποτυχίας των διαπραγματεύσεων κατά τη διαδικασία
συγχώνευσης ή εξαγορών οικονομικών μονάδων, είναι η υψηλή τιμή που καλείται να
πληρώσει ο υποψήφιος αγοραστής.
Οι εξαγορές επιχειρήσεων, αποτελούν μια ειδική περίπτωση επενδυτικής απόφασης, έτσι
που η αξία της προς εξαγορά επιχείρησης μπορεί να προκύψει με τη χρήση του κλασικού
μοντέλο της προεξόφλησης των ταμειακών ροών. Παρόλα αυτά, έχει αναφερθεί στην πράξη
και την βιβλιογραφία, ότι λίγες επιχειρήσεις43 χρησιμοποιούν αποκλειστικά το εν λόγω
μοντέλο, προκειμένου να αποτιμήσουν την προς εξαγορά ή συγχώνευση επιχείρηση.
Στην πράξη, οι επαγγελματίες αναλυτές και οι διοικήσεις των επιχειρήσεων υιοθετούν
μοντέλα βασισμένα στους πολλαπλασιαστές κερδών (Ρ/Ε)44, είτε εξατομικευμένα

είτε σε

συνδυασμό με τεχνικές, όπου υπεισέρχεται η προεξόφληση των ταμειακών ροών. Στη
Μεγάλη Βρετανία, έχει εντοπιστεί ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, στην εκτίμηση των κερδών
και την πρόβλεψη των πολλαπλασιαστών κερδών,

προκειμένου να εκτιμηθεί η αξία μιας

επιχείρησης.
Έρευνες,

έχουν

αποδείξει

ότι

ένα

σημαντικό

καταστάσεων στο οποίο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση,
περισσότεροι αναλυτές

στοιχείο

των χρηματοοικονομικών

είναι τα κέρδη ανά μετοχή και ότι οι

χρησιμοποιούν τους εκτιμώμενους πολλαπλασιαστές κερδών

προκειμένου να προσδιορίσουν την αγοραία αξία μιας επιχείρησης.
Στην περίπτωση των εισηγμένων στο χρηματιστήριο επιχειρήσεων, τα κέρδη ανά μετοχή,
θεωρούνται ως ένα από τα πιο σημαντικά κριτήρια επένδυσης στη διαδικασία μέτρησης της
αποτελεσματικότητας.

42 A UK Empirical Test of the Larson-Gonedes Exchange Ratio Model, Accounting and Business Research, Vol.24, No.
94, pp 133-147,1994.

43 Samuels, 3. M. , Wilkes, F.M. and Brayshaw, R.E. (1990), Management of Company Finance, Chapman Hall,
από το άρθρο που αναλύουμε.
44 - Arnold, J. A. and P. Moizer (1984)," A Survey of the Methods Used by UK Investment Analysts to Appraise
Investments in Ordinary Shares" Accounting and Business Research (Summer), pp. 113-24.
- Day, J.F. (1986), "The Use Of Annual Reports by UK Investment Analysts", Accounting and Business Research
(Summer), pp. 295-307.
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Το μοντέλο των LARSON-GONEDES, είναι το μόνο επίσημο μοντέλο διαπραγματεύσεων
που χρησιμοποιεί τους πολλαπλασιαστές κερδών, προκειμένου να καθορισθούν τα όρια
διαπραγματεύσεων στις περιπτώσεις εξαγορών.
Χρησιμοποιεί τους δείκτες Ρ/Ε, προκειμένου να καθορισθούν οι μέγιστοι και ελάχιστοι
δείκτες ανταλλαγών μετοχών, που θα διατηρήσουν σε ισορροπία τον πλούτο όλων των
μερών που εμπλέκονται σε μια διαδικασία εξαγορών. Έτσι ακολουθώντας αυτή την
διαδικασία μειώνεται μέχρι ενός βαθμού, η πιθανότητα αποτυχίας, λόγω ασυμφωνίας για το
τίμημα της συναλλαγής. Στο σημείο αυτό, πρέπει να σημειωθεί ότι δίνεται έμφαση στα
λογιστικά κέρδη, παρά στις μεταβολές του πλούτου των μετόχων.
Από άποψη συμπεριφοράς το υπόδειγμα είναι ενδιαφέρον αφού επικεντρώνεται στον
καθορισμό των ορίων διαπραγμάτευσης,

που είναι

αναγκαία

προκειμένου να είναι

επιτυχημένη μια συγχώνευση ή εξαγορά. Έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα μοντέλο
ικανοποίησης των μετόχων, παρά ως μοντέλο μεγιστοποίησης του πλούτου των μετόχων.
Το μοντέλο αυτό, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά από τους Conn και Nielsen (1977-Απ
Empirical Test of the Larson-Gonedes Exchange Determination Model, Journal of Finance,
June, pp.749-759) σε ένα δείγμα 131 συγχωνεύσεων στις ΗΠΑ, για τη χρονική περίοδο
1960-1969 (παρακάτω θα αναφέρουμε συνοπτικά τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας).
Με την εν λόγω μελέτη επιδιώκεται να γίνει δοκιμή του μοντέλου στη Μεγάλη Βρετανία,
όσον αφορά μια σειρά εξαγορών που ολοκληρώθηκαν την χρονική περίοδο από 1984 έως
1988.
Η κύρια υπόθεση που πρόκειται να ελεγχθεί είναι, αν οι μελλοντικές προσδοκίες πλούτου
των μερών που συμμετέχουν στη συγχώνευση προκύπτουν τη στιγμή ολοκλήρωσής της.
Ένας άλλος στόχος της μελέτης αυτής είναι να εναρμονιστούν τα αποτελέσματα
εφαρμογής του μοντέλου, που βασίζεται στους δείκτες Ρ/Ε, με τα αποτελέσματα εκείνων
των μελετών που βασίζονται σε ένα μοντέλο για αποδόσεις μετοχών πέρα των κανονικών
(abnormal returns)45. Η εναρμόνιση επιτυγχάνεται με την επέκταση της δοκιμής του
μοντέλου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη και ο κίνδυνος της αγοράς.
Το μοντέλο LG στη βασική του μορφή (μη προσαρμοσμένο στον κίνδυνο της αγοράς)
διαθέτει

το

πλεονέκτημα

ότι

επικεντρώνεται

στην

επίδραση

της

συναλλαγής της

συγχώνευσης, επί των προσδοκιών των μετοχών όσον αφορά την τελική ωφέλεια.

4S Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο : στον βαθμό κατά τον οποίο το αποτέλεσμα μιας επιχείρησης μπορεί να
υπερβαίνει την απαιτοΰμενη απόδοση από τους μετόχους και άλλους επενδυτές (δηλαδή, απαιτούμενη
αποδοτικότητα (k) πολλαπλασιαζόμενη επί την λογιστική αξία των στοιχείων του οργανισμού στην αρχή της
χρήσης) τότε η επιχείρηση αυτή επιτυγχάνει υπέρ-αποδόσεις οι οποίες θα εκτιμηθούν θετικά από την αγορά και
θα μεταβάλλουν τη τιμή της μετοχής και συνεπώς την αξία της επιχείρησης. Το μέτρο υπέρ- απόδοσης μπορεί να
εκφραστεί ως εξής:
Υπέρ- αποδόσεις = (AIK,-k)*AAt ι, όπου ΑΙΚ : αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων, ΛΑ, ι : λογιστική αξία.
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10.2. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ LARSON - GONEDES ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ TOY
10.2.1.ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Το

μοντέλο

LG

βασίζεται

σε δείκτες ανταλλαγών,

στους οποίους οι

προ των

συγχωνεύσεων συνδυασμοί των αγοραίων αξιών των μετοχών, συγκρίνονται με τον μετά τη
συγχώνευση δημιουργούμενο πλούτο.
Συγκεκριμένα, το μοντέλο επικεντρώνεται στην άμεση επίδραση επί του πολλαπλασιαστή
κερδών, του αποτελέσματος της συγχώνευσης.
Ο μετά τη συγχώνευση Ρ/Ε είναι ένας σταθμισμένος μέσος, των συμμετεχόντων προ της
συγχώνευσης Ρ/Ε, ενώ τόσο οι ρυθμοί μεγέθυνσης μετά τη συγχώνευση όσο και ο κίνδυνος
αποτελούν και αυτοί σταθμισμένους μέσους. Εκεί όπου υπάρχει προσδοκία για μελλοντικά
οφέλη, από τη συγχώνευση, που οδηγούν σε επαύξηση της μεγέθυνσης των κερδών
μακροπρόθεσμα, ο Ρ/Ε που προκύπτει μετά τη συγχώνευση είναι υψηλότερος από τον
σταθμισμένο μέσο.
Το μοντέλο υποθέτει, ότι αντικειμενικός σκοπός της συγχώνευσης είναι η αύξηση του
πλούτου των μετόχων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι μέτοχοι να μη συμφωνούν με μια
εξαγορά,

η οποία δεν οδηγεί τουλάχιστον στην διατήρηση του σημερινού πλούτου που

απολαμβάνουν.
Μια

άλλη

υπόθεση,

αναφέρεται

στο

γεγονός

ότι

οι

μετά

τη

συγχώνευση

πολλαπλασιαστές κερδών, αντανακλούν τα χαρακτηριστικά απόδοσης-κινδύνου των μερών
που συμμετέχουν στη συγχώνευση.
Τέλος, το μοντέλο υποθέτει ότι δεν θα προκύψουν συνέργιες στη πρώτη χρήση μετά από
τη συγχώνευση. Η λογική της εν λόγω υπόθεσης στηρίζεται στην εξής διαπίστωση : «ακόμα
και αυτοί που υποστηρίζουν την ύπαρξη συνεργιών, αποδέχονται ότι αυτές δεν επιδρούν
άμεσα».
Η

προ της συγχώνευσης αξίες της μετοχής της εξαγοράζουσας (απορροφώσας)

επιχείρησης ΡΑ και της μετοχής της εξαγοραζόμενης (απορροφώμενης) Ρν , δίνονται από τις
σχέσεις :
Ρα=ΡΕα * EPSa (1)
Ρν=ΡΕν * EPSV (2)
Η αναμενόμενη μετά τη συγχώνευση αξία της μετοχής στην νέα επιχείρηση ΡΑν
καθορίζεται ως εξής :
^^^^(Ea+EvVCSa+SvCER]) (3)

Όπου :
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ΕΑ.ν
PEa.v.av

=
“

Sa,v

=

ER

Κέρδη μετά από φόρους της εξαγοράζουσας και εξαγοραζόμενης επιχείρησης
Πολλαπλασιαστές κερδών της εξαγοράζουσας (Α), της εξαγοραζόμενης (V) και
της νέας επιχείρησης (AV), όπου τα μεγέθη με πλάγια γραφή αναφέρονται σε
αναμενόμενες αξίες.
Αριθμός μετοχών στην εξαγοράζουσα και την εξαγοραζόμενη επιχείρηση
αντίστοιχα.
0 δείκτης ανταλλαγής, εκφρασμένος ως ο αριθμός των μετοχών της
εξαγοράζουσας επιχείρησης που προσφέρεται ως αντάλλαγμα για κάθε μετοχή
της εξαγοραζόμενης επιχείρησης.

Ο πλούτος κάθε μετόχου στην εξαγοράζουσα επιχείρηση θα πρέπει να είναι διατηρήσιμος
προκειμένου η συγχώνευση να είναι συμφέρουσα :
Pav>Pa (4)

Παρόμοια, ο πλούτος των μετόχων της εξαγοραζόμενης (απορροφούμενης) επιχείρησης
και αυτός θα πρέπει να είναι διατηρήσιμος :
Pav>Pv/ER (5)
Αν αντικαταστήσουμε τις σχέσεις (3) και (1), στην (4), και χρησιμοποιώντας την ισότητα
και λύνοντας ως προς ERA, προκειμένου να προσδιοριστεί ο μέγιστος δείκτης ανταλλαγής
μετοχών, αποδεκτός στους μετόχους της απορροφώσας (εξαγοράζουσας) επιχείρησης οι
οποίο θα επιδιώξουν να διαπραγματευτούν σε χαμηλότερα επίπεδα, θα προκύψει :
ERa

=

/>£au(Ea+EvHPEa*Ea)

(6)

PEa*Ea*(1/Sa)*Sv

Παρόμοια αν αντικαταστήσουμε τις (3) και (2) στην (5) θα προκύψει ένας ελάχιστος
δείκτης ανταλλαγής, αποδεκτός από τους μετόχους της απορροφούμενης (εξαγοραζόμενης)
οι οποίοι θα επιδιώξουν να διαπραγματευτούν σε υψηλότερα επίπεδα :
ERV

=

PEv*EPSy*SA

(7)

/>£Al,*(EA+EvMPEv*Ev)

Αν Ea+Ev θετικός αριθμός, δΕ^δΡΕΜ>0 και δ2 ERA/δ2 ΡΕΑγ=0, με αποτέλεσμα το ERA να
αποτελεί γραμμική συνάρτηση του ΡΕΜ.
Υπό τον όρο ότι η αναμενόμενη αξία της νέας οικονομικής μονάδας που προκύπτει από
την εξαγορά ή συγχώνευση, είναι μεγαλύτερη από την αξία της εξαγορασθείσας επιχείρησης
(προϋπόθεση αναγκαία για να δικαιολογείται η εξαγορά ή συγχώνευση) οι σχέσεις

6ERJbPEM<0 και δ2 ERv/δ ΡΙ?Μ>0, υποδηλώνουν ότι ο ελάχιστος δείκτης ανταλλαγής θα
αποτελεί μια φθίνουσα κυρτή συνάρτηση του προσδοκώμενου πολλαπλασιαστή κερδών.
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Όπως φαίνεται στο σχήμα 1 που ακολουθεί, η ορθολογική περιοχή διαπραγματεύσεων,
είναι εκείνη που βρίσκεται δεξιά των καμπύλών ERA και ERV (τεταρτημόριο υπ'αριθμό I).
Όλες οι αξίες του ΡΕΜ δεξιά της τομής των εν λόγω καμπύλών οδηγούν σε θετικό συνολικό
αποτέλεσμα από τη συγχώνευση.
Το τεταρτημόριο II καλύπτει εκείνη την περιοχή, όπου οι μέτοχοι της απορροφούμενης
επιχείρησης κερδίζουν και οι μέτοχοι της απορροφώσας χάνουν , όσον αφορά το
τεταρτημόριο IV, ο απορροφών κερδίζει και ο απορροφούμενος χάνει και τέλος το
τεταρτημόριο III καλύπτει εκείνη την περιοχή όπου και οι δύο πλευρές ζημιώνονται από τη
διαδικασία της εξαγοράς ή συγχώνευσης.

10.2.2. ΜΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
Το μοντέλο LG, ενώ

είναι σχετικό με κάποιες εξαγορές στη Μεγάλη Βρετανία, δεν

αντιμετωπίζει μια συνήθη περίπτωση όπου υπάρχει καταβολή μετρητών σε μια εξαγορά και
όχι ανταλλαγή μετοχών.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Μεγάλης Βρετανίας, η καταβολή μετρητών είναι αναγκαία
σε μια εξαγορά, στην περίπτωση που η εξαγοράζουσα επιχείρηση έχει αποκτήσει μετοχές της
υπό εξαγορά επιχείρησης έναντι μετρητών, το προηγούμενο 12μηνο προ της εξαγοράς.
Στην περίπτωση αυτή, επεκτείνεται το βασικό μοντέλο των LG προκειμένου να καλυφθεί
αυτή η στρατηγική. Αν ρ είναι η αναλογία των μετόχων της υπό εξαγοράς επιχείρησης που
αναμένεται να αποδεκτούν την ανταλλαγή μετοχών,

και 1-ρ η αναλογία αυτών που

αποδέχονται την εναλλακτική λύση της καταβολής μετρητών τότε η σχέση (3) γίνεται ;
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Pav

A>£av*(Ea+Ev)/(Sa+Sv[ER*p])

(8)

Ακολουθώντας μια από τις υποθέσεις που έγιναν στο βασικό μοντέλο LG, ότι δηλαδή δεν
υπάρχουν συνέργιες στην πρώτη χρονιά, αυτό προϋποθέτει μη άντληση πρόσθετων ξένων
κεφαλαίων εντός της χρήσης μετά τη συγχώνευση. Αντικαθιστώντας τις σχέσεις (8) και (1)
στη σχέση (4) προκύπτει ο εξής μέγιστος δείκτης ανταλλαγής :

ERa

=

/>£Αί{ΕΑ+Εν)-(ΡΕΑ*ΕΑ)

(9)

PEA*EA*(l/SA)*Sv*p

Προκειμένου να αναλυθεί η θέση ενός μετόχου της εξαγοραζόμενης (απορροφώμενης)
επιχείρησης, γίνεται η υπόθεση ότι στην εναλλακτική περίπτωση των μετρητών, τα μετρητά
που προσφέρονται για κάθε μετοχή, δεν είναι περισσότερα από την προσδοκώμενη αξία του
πλούτου που προκύπτει από τη σχέση (4) αν εφαρμοζόταν η ανταλλαγή μετοχών.
Σημειώνεται ότι, αν αυτή η κατάσταση δεν ίσχυε τότε ρ= 0 και η εξαγορά απλά θα ήταν
μια συμφωνία μετρητών. Όπως και προηγούμενα η αντικατάσταση των σχέσεων (8) και (2)
στην (5) δίνει :

ERV

=

PEv*EPSv*SA

(10)

P£Al,*(EA+Ev)-p(PEv*Ev)

Παρόλα αυτά, στην περίπτωση του ελάχιστου δείκτη ανταλλαγής, ο εν λόγω περιορισμός
για την αξία του εναλλακτικού σεναρίου των μετρητών απαιτεί όπως αυτή είναι ίση με Ρν.
Πάντως, στην πράξη εκεί όπου η προσφορά μετρητών είναι μεγαλύτερη από αυτή την αξία
τότε η σχέση (5) μπορεί να μετατραπεί ως εξής :
Pav*ER > c, όπου c είναι τα μετρητά που προσφέρονται για κάθε μετοχή της
εξαγοραζόμενης.
Αντικαθιστώντας τις σχέσεις (8) και (2) στην εν λόγω σχέση προκύπτει ο ελάχιστος
δείκτης ανταλλαγής όταν τα προσφερόμενα μετρητά είναι υψηλότερα από την Ρν :
ERv

=

_________ c*SA

(11)

££av*(Ea+Ev)-P(Sv*c)

Οταν υπάρχουν μικτές προσφορές, μετρητών και μετοχών, ο περιορισμός για το ERA δεν
μεταβάλλεται και η σχέση (5) δίνει :
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Pav

—

(PV-K)/ER

(12)

Όπου το K αντιπροσωπεύει την αναλογία μετρητών που προσφέρονται για κάθε μετοχή
της εξαγοραζόμενης ή απορροφούμενης επιχείρησης (π.χ. αν γινόταν η εξής προσφορά για
την εξαγοραζόμενη επιχείρηση : 1 μετοχή συν £1 για κάθε πέντε μετοχές τότε ER=0,2 και
Κ= £0,2).
Αντικαθιστώντας τις σχέσεις (3) και (2) στην (11) προκύπτει :

ERV

=

PEv*EPSv*Sa-K*Sa

(13)

P£av*(Ea+Ev)- Sv([PEv*EPSv]-K)

Παρόμοια μπορεί να αποδεικτή, ότι στην περίπτωση όπου η μικτή προσφορά, έχει την
εναλλακτική λύση καταβολής μόνο μετρητών, ο ERA δίνεται από τη σχέση (9) ενώ ο ERV
από τη σχέση :

ERV

=

PEv*EPSy*SA-K*SA

(14)

/>£av*(Ea+Ev)- Sv*p([PEv*EPSv]-K)

Μετά την περιγραφή της επέκτασης του βασικού μοντέλου θα παρουσιαστεί παρακάτω η
μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί προκειμένου να εξεταστεί αυτό.

10.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή t, μετά από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης ή
εξαγοράς, μπορούμε να εντοπίσουμε την αγοραία τιμή της νέας επιχείρησης που έχει
προκύψει και να καθορίσουμε ένα πολλαπλασιαστή κερδών (PEAvt) από το άθροισμα των
προ της συγχώνευσης ή εξαγοράς κερδών ως εξής :
PEAvt

=

PAvt

(15)

(Ea+Ev)/(Sa+(Sv*P*AER))

Όπου : ρ = το πραγματικό ποσοστό των μετόχων της εξαγοραζόμενης επιχείρησης που
υιοθέτησε την εναλλακτική λύση της ανταλλαγής μετοχών.
AER = πραγματικός συντελεστής ανταλλαγής.
Σημειώνεται ότι, η χρήση του αθροίσματος των προ της εξαγοράς κερδών θέτει
αποτελεσματικά σε λειτουργία την υπόθεση της «μη ύπαρξης συνέργιας» των Larson Gonedes.
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Περαιτέρω, κατά τη δοκιμή του μοντέλου LG, γίνεται η υπόθεση ότι ρ= ρ δηλαδή ότι το
ιστορικό ποσοστό των μετόχων της εξαγοραζόμενης επιχείρησης,

που υιοθετούν τη λύση

της ανταλλαγής μετοχών, ικανοποιείται πλήρως από την εξαγοράζουσα επιχείρηση.
Κατά μέσο όρο πάνω από το 90% των μετόχων της εξαγοραζόμενης επιχείρησης στο υπό
εξέταση δείγμα,

επιλέγουν αυτή την εναλλακτική λύση με αποτέλεσμα η παραπάνω

υπόθεση να μην είναι τόσο επαχθής όπως αρχικά φαίνεται.
Περαιτέρω, το παραπάνω ποσοστό καθορίζεται ως εκείνο που αναφέρεται σε όλους τους
μετόχους της εξαγοραζόμενης επιχείρησης που καταλήγουν να λαμβάνουν μετοχές από την
αγοράστρια επιχείρηση, έτσι που η αναλογία των μετρητών περιλαμβάνει όλες εκείνες τις
μετοχές που αποκτήθηκαν προ της εξαγοράς.
Η μέτρηση του PEAvt, αναφέρεται σε δύο περιόδους : στο τέλος του μήνα όπου
ολοκληρώνεται η συγχώνευση ή εξαγορά και ένα μήνα μετά.
Από τη στιγμή που έχουν εντοπιστεί οι αξίες των ERA και ERV η πραγματική κατάσταση
των τεταρτομορίων της συγχώνευσης ή εξαγοράς (σχήμα 1) καθορίζονται ως εξής :
•

ERa>AER>ERv τότε ισχύει το τεταρτημόριο I (και οι δύο πλευρές κερδίζουν).

•

AER> ERa και ERV, ισχύει το τεταρτημόριο II (η εξαγοραζόμενη επιχείρηση κερδίζει και
η εξαγοράζουσα ζημιώνει).

•

ERV> AER> ERAj ισχύει το τεταρτημόριο III (και οι δύο πλευρές ζημιώνουν).

•

ERa και ERV > AER τότε ισχύει το τεταρτημόριο IV (η εξαγοράζουσα επιχείρηση
κερδίζει και η εξαγοραζόμενη ζημιώνει).

Με βάση τις παραπάνω σχέσεις, το τεταρτημόριο που είναι σύμφωνο με το μοντέλο LG,
είναι το I. Προκειμένου,

να εναρμονιστούν οι δοκιμές του μοντέλου LG με αυτές άλλων

μελετών, εφαρμόστηκαν δύο εναλλακτικό τεστ,

υιοθετώντας το χρηματιστηριακό δείκτη

των Financial Times και προσαρμογές με βάση τα betas, έτσι που οι τιμές των μετοχών να
αναπροσαρμοστούν χρησιμοποιώντας τα επίπεδα του δείκτη της αγοράς 5 μήνες πριν από
την εξαγορά ή συγχώνευση46.

46 Αυτό αναφέρεται στον επανακαθορισμό των σχέσεων (6) και (7) έτσι που η σχέση (6) να μετατραπεϊ σε :
ERa

=

7»£^(EA-Ev)-(PEA*EA)*/?A*(Mt/Mt.„)

6a

PEA*EA*(l/SA)*SvW(Mt/M,-n)
Όπου βΛ - beta της εξαγοράζουσας επιχείρησης .
Μ,, Mt-„= δείκτης αγοράς τη χρονική στιγμή t και t-n αντίστοιχα.
Παρόμοια η (7) γίνεται:
ERv

=

PEav*EPSv* SaW(M,/M,-„)

7a

PEav*(Ea+Ev)-(PEv* EV)W(M,/Mt.„)
Όπου pv=beta εξαγοραζόμενης επιχείρησης.
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Μια πρόσθετη δοκιμή αναφέρεται στη σύγκριση του ιστορικού δείκτη Ρ/Ε, όπως αυτός
προκύπτει από τη σχέση 15 με το μελλοντικό δείκτη Ρ/Ε,

που προκύπτει από την

αντικατάσταση του πραγματικού δείκτη ανταλλαγής στον μοντέλο LG και λύνοντας ως προς
ΡΕΑν·
Από το σημείο τομής των καμπύλών ERA και ERV και από τις σχέσεις (4) και (5) προκύπτει
ότι ER=Pv/Pa. Αν το ασφάλιστρο εξαγοράς είναι θετικό (AER> Ρν/ΡΑ) ικανοποιείται ο
περιορισμός για το ERV και επομένως λύνουμε την εξίσωση (6) ως προς το μελλοντικό ΡΕΑν
και γενικεύοντας για την περίπτωση που υπάρχει και η εναλλακτική περίπτωση της
προσφοράς μετρητών προκύπτει η εξής σχέση :

Pa*(AER*(Sv*P)+Sa)
PEav

=

---------------------------------

(16)

(Ea+Ev)

Αυτή η σχέση απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα 2 όπου υποθέτουμε ότι ο πραγματικός
δείκτης ανταλλαγής είναι AER1.

Δείκτης ανταλλαγής

AER1

AER2

Δείκτης Ρ/Ε
ΣΧΗΜΑ 2
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Ο ελάχιστος μελλοντικός δείκτης Ρ/Ε (a) βρίσκεται από την τομή της οριζόντιας γραμμής
που σχεδιάζεται από το σημείο AER1 με την καμπύλη ERA (σημείο ν).

Σε αυτή την

περίπτωση αν ο ιστορικός δείκτης Ρ/Ε είναι c, το μοντέλο LG ισχύει, καθώς το τεταρτημόριο
ανάλυσης καθορίζεται από το σημείο w (δηλαδή αυτό που αναφέραμε παραπάνω ως I), ενώ
δεν ισχύει στην περίπτωση που ο δείκτης Ρ/Ε είναι b και το τεταρτημόριο ανάλυσης
καθορίζεται από το σημείο u (δηλαδή αυτό που αναφέραμε παραπάνω ως II).
Σε περίπτωση που το ασφάλιστρο είναι αρνητικό (AER< Ρν/ΡΑ), Π λύση βρίσκεται
λύνοντας ως προς ΡΕΑν από την εξίσωση (7) :

Ρν*( SA + Sv *( AER))
PEav

=

---------------------------------

(17)

AER(Ea+Ev)

Και η

σχέση αυτή μπορεί να απεικονιστεί στο παραπάνω σχήμα 2, υποθέτοντας ότι ο

πραγματικός δείκτης ανταλλαγής είναι AER2. Το ελάχιστο μελλοντικό Ρ/Ε (a) τώρα
εντοπίζεται από το σημείο y, ενώ τα σημεία z και χ δίνουν πολλαπλασιαστές κερδών (c και b)
που είναι σύμφωνοι και μη σύμφωνοι αντίστοιχα με το μοντέλο LG. Οι τιμές που
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των δεικτών Ρ/Ε στις σχέσεις (16) και (17) είναι
εκείνες που διαμορφώνονται την τελευταία μέρα πέντε μήνες πριν την εξαγορά47.
Το αρχικό δείγμα αποτελείτο από 212 εξαγορές στις οποίες ακολουθήθηκε η διαδικασία
της ανταλλαγής μετοχών (με ή χωρίς την εναλλακτική λύση της διαδικασίας καταβολής
μετρητών) ή η μικτή διαδικασία (ανταλλαγή μετοχών & μετρητά) και οι οποίες αφορούσαν
τη χρονική περίοδο Ιανουάριος 1984 και Δεκέμβριος 1988. Στη συνέχεια εξαιρέθηκαν εκείνες
οι παρατηρήσεις που παρουσίαζαν τα εξής χαρακτηριστικά :
•

Η προσφορά εξαγοράς περιελάμβανε και άλλα χρεόγραφα πέρα των μετοχών.

47 Στην περίπτωση των προσαρμογών με βάση τον δείκτη FTASI και τα betas οι σχέσεις (6a) και
(7β)αναπροσαρμόζονται και προσδιορίζονται οι μελλοντικοί δείκτες ΡΕ ως εξής:
PEav

=

P»W( Mt/Mt n)*(AER*(Sv)+SA)

16a

(Ea+Ev)

Όπου το ασφάλιστρο είναι θετικό και:
PEav

=

Ρν*β,*( M,/Mt.n)*(AER*(Sv)+SA)

17a

AER*(Ea+Ev)
Όπου το ασφάλιστρο είναι αρνητικό.
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•

Περιλαμβάνονταν περισσότερες της μιας κατηγορίες μετοχών,

•

Τα λογιστικά δεδομένα της εξαγοράζουσας επιχείρησης ερμήνευαν την εξαγορά που
συνδεόταν με μια συγκεκριμένη έκδοση μετοχών.

•

Έλλειψη δεδομένων για τιμές μετοχών.

•

Οι μετοχές της εξαγοράζουσας ή
στο

χρηματιστήριο

για

χρονικό

εξαγοραζόμενης επιχείρησης δεν ήταν εισηγμένες
διάστημα

τουλάχιστον

12

μηνών

προ

της

συγχώνευσης ή εξαγοράς.
•

Το συνολικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων προ της συγχώνευσης ήταν αρνητικό.

•

Οι όροι προσφοράς δεν συμφωνούσαν με τα δεδομένα που αποκαλύπτονταν στους
λογαριασμούς των μερών της συγχώνευσης.

•

Μη διαθέσιμα λογιστικά δεδομένα.

•

Η αναλογία των μετόχων της εξαγοραζόμενης ή απορροφούμενης επιχείρησης που
επικεντρωνόταν στην εναλλακτική λύση της καταβολής μετρητών ήταν μεγαλύτερη
του 50%.

Μετά από τους παραπάνω περιορισμούς το εναπομείναν δείγμα αφορούσε 95 εξαγορές.
Επί πρόσθετα οι απαιτούμενες προσαρμογές των betas που έγιναν απαιτούσαν την ύπαρξη
στοιχείων betas από την βάση δεδομένων LBS48,

για κάθε επιχείρηση του τελικού

δείγματος. Αποτέλεσμα της τελευταίας αυτής προϋπόθεσης ήταν οι παρατηρήσεις του
δείγματος να περιοριστούν σε 90.
Επί πρόσθετα, προκειμένου να ελεγχθεί το υπόδειγμα LG, χρησιμοποιώντας πραγματικές
προσαρμοσμένες με βάση το beta και τις τιμές του χρηματιστηριακού δείκτη τιμές μετοχών,
πραγματοποιήθηκε ανάλυση ευαισθησίας των αποτελεσμάτων, έτσι ώστε να ελεγχθούν οι
μεταβολές στην τιμή της μετοχής της εξαγοραζόμενης επιχείρησης, πέντε μήνες προ της
εξαγοράς καθώς και οι μεταβολές στην τιμή εκείνη που διαμορφώθηκε την ημέρα της
ολοκλήρωσης της εξαγοράς προκειμένου να διαπιστωθεί η ευρωστία του μοντέλου.

10.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ LG
Στον πίνακα 1 φαίνονται τα αποτελέσματα με βάση τις μη προσαρμοσμένες τιμές
εξαγοράς με την έννοια των Conn και Nielsen, ταξινομημένες σε τεταρτημόρια καθώς και με
βάση τη μεταβολή του τεταρτημόριου ταξινόμησης μεταξύ της ημέρας ολοκλήρωσης της
εξαγοράς και ενός μήνα αργότερα.

48 LBSMRS : LBS Risk Measurement Services.
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Τα εν λόγω αποτελέσματα φαίνονται και στο σχήμα 3. Αρχικά 69 από τις 95 επιχειρήσεις
του δείγματος ταξινομήθηκαν όπως είχαν προβλεφθεί από το μοντέλο LG, αποτέλεσμα
ισχυρότερο από εκείνο που βρέθηκε από τους Conn και Nielsen.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΤΑΞΙΝΟΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΑ ΤΩΝ LARSON-GONEDES
ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΜΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
IV

IV

ΤΑΞΙΝΟΜΙΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ
I
II
III
IV

69
16
6
4

61
5
1
0
67

6
11
0
0

1
0
4
1

1
0
1
3

17
6
5

Δείκτης
Ανταλλαγής

Ρ/Ε
Το πρώτο νούμερο δείχνει τον αριθμό των
συγχωνεύσεων κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
συγχώνευσης και το δεύτερο των αριθμό των
συγχωνεύσεων ένα μήνα αργότερα.

ΣΧΗΜΑ 3

Οι πίνακες 2Α και 2Β δείχνουν τα αποτελέσματα με βάση τον δείκτη των Financial Times
και τα προσαρμοσμένα beta αντίστοιχα, ενώ ο πίνακας 3 αναλύει τις μη προσαρμοσμένες και
προσαρμοσμένες τιμές, με βάση το αν η προσφορά αφορά ανταλλαγή μετοχών, καταβολή
μετρητών ή μικτή βάση προσφοράς.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ LARSON-GONEDES
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ FINANCIAL TIMES
ΤΑΞΙΝΟΜΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
I
II
III

ΤΑΞΙΝΟΜΙΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ
I
II
III

IV

45

I
II
III
IV
I
II
III
IV

38
8
1
0
47

35
10
5

4
26
1
0

IV

2
1
8
2

1
0
0
3

31
13
4

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Β
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ LARSON-GONEDES
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ BETA ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ
ΤΑΞΙΝΟΜΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
I
II
III

ΤΑΞΙΝΟΜΙΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ
I
II
III

IV

44

I
II
III
IV
I
II
III
IV

35
7
1
0
43

34
9
3

4
26
1
0

IV

2
1
7
1

3
0
0
2

31
11
5

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΤΑΞΙΝΟΜΙΣΕΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ LARSON-GONEDES ΑΝΑΛΟΓΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΑΞΙΝΟΜΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
/
II
III

IV

4
10
2
16

3
1
2
6

3
1
0
4

32
27
8
67

4
12
1
17

2
2
2
6

3
2
0
5

20
23
2
45

11
17
7
35

7
1
2
10

3
2
0
5

23
19
5
47

8
19
4
31

8
3
2
13

2
2
0
4

20
22
2
44

11
16
7
34

6
1
2
9

2
1
0
3

22
15
6
43

9
19
3
31

6
3
2
11

2
3
0
5

ΤΑΞΙΝΟΜΙΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ
/
II
III
IV

ΜΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ
ΜΕΤΟΧΕΣ (100%)
ΜΕΤΡΗΤΑ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

31
31
7
69

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΕΙΚΤΗΣ FINANCIAL TIMES
ΜΕΤΟΧΕΣ (100%)
ΜΕΤΡΗΤΑ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ BETA
ΜΕΤΟΧΕΣ (100%)
ΜΕΤΡΗΤΑ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Στη συνέχεια,

διενεργείται ανάλυση ευαισθησίας με βάση την προσαρμογή του δείκτη

των Financial Times και των προσαρμοσμένων τιμών των betas, έτσι ώστε να εντοπιστούν
οι μεταβολές στην τιμή των μετοχών της εξαγοράζουσας επιχείρησης κατά την ολοκλήρωση
της εξαγοράς και στην τιμή της εξαγοραζόμενης επιχείρησης πέντε μήνες πριν την εξαγορά.
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Αυτά τα αποτελέσματα φαίνονται στους πίνακες 4Α και 4Β καθώς και 5Α και 5Β αντίστοιχα.
Το μοντέλο φαίνεται να μη είναι ευαίσθητο στις μεταβολές της τιμής των μετοχών της
εξαγοραζόμενης επιχείρησης, αν και υπάρχει μια αυξημένη ευαισθησία με βάση την
προσαρμογή των beta.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4Α
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ LARSON-GONEDES ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΙΜΗ
ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΔΕΙΚΤΗ FINANCIAL TIMES)
ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑΣ -5°/ο
/
38
0
0
0
38

45
35
10
5
95

I
II
III
IV

ΣΥΝΟΛΟ

II
5
33
0
0
38

III
0
2
10
0
12

IV
2
0
0
5
7

ΤΙΜΗ Ε ΞΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑΣ +5°/ο
I
45
8
1
1
55

II
0
27
1
0
28

III
0
0
7
0
7

IV
0
0

1
4
5

ΠΙΝΑΚΑΣ 4Β
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ LARSON-GONEDES ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΙΜΗ
ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ BETA)
ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ

I
II
III
IV

ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑΣ -5°/ο
/
32
0
0
0
32

44
34
9
3
90

ΣΥΝΟΛΟ

II
8
30
0
0
38

III
1
4
9
0
14

IV
3
0
0
3
6

ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑΣ +5%
/
44
9
0
0
53

II
0
25
1
0
26

III
0
0
8
0
8

IV
0
0
0
3
3

ΠΙΝΑΚΑΣ 5Α
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ LARSON-GONEDES ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΙΜΗ
ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΔΕΙΚΤΗ FINANCIAL TIMES)
ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ

I
II
III
IV

ΤΙΜΗ
5°/ο
45
35
10
5
95

ΣΥΝΟΛΟ

I
45
0
0
1
46

ε:ΞΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑΣ

II
0
35
2
0
37

III
0
0
8

-

IV
0
0
0
4
4

0
8

ΤΙΜΗ ΕΞΞΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑΣ
+5°/ο
/
45
0
0
1
46

II
0
35
4
0
39

III
0
0
6
0
6

IV
0
0
0
4
4

ΠΙΝΑΚΑΣ 5Β
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ LARSON-GONEDES ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΙΜΗ
ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ BETA)
ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑΣ -5°/ο
44
34
9
3
90

/
41
0
0
0
41

II
3
34
1
0
38

III
0
0
8
0
8

ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑΣ +5%
IV
0
0
0
3
3

/
41
0
0
0
41

II
3
34

III

0
0

2

7

0

0

39

7

Προκειμένου να εξετασθεί η σημαντικότητα της παρατηρούμενης κατανομής των
τεταρτημόριων πραγματοποιήθηκαν δύο στατιστικά τεστ.
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IV

ο ο ο

I
II
III
IV
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ω ω

ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ

Το πρώτο είναι το χ2 τα αποτελέσματα του οποίου αναλύονται παρακάτω. Ένα πρόβλημα
με το εν λόγω τεστ,

είναι ότι απλά εξετάζει τις τυχαίες παρατηρήσεις έναντι των μη

τυχαίων, ενώ αυτό που στην ουσία επιδιώκεται είναι η σύγκριση των τυχαίων παρατηρήσεων
προς τις συγκεκριμένες προβλέψεις του μοντέλου LG. Το τελευταίο επιτυγχάνεται με βάση
ένα δεύτερο τεστ, το λεγόμενο τεστ Q49, το οποίο σε γενικές γραμμές χρησιμοποιεί δύο
παραμέτρους την θ και ψ50 προκειμένου να εκτιμηθούν οι πιθανότητες εντοπισμού μιας
περιοχής τεταρτημόριων,

με το θ2 να δίνει την

πιθανότητα

και

οι δύο πλευρές

(εξαγοράζουσα, εξαγοραζόμενη) να κερδίζουν από την εξαγορά51.
Στη συνέχεια οι εν λόγω παράμετροι χρησιμοποιούνται προκειμένου να διεξαχθεί ένα LGR
τεστ του υποδείγματος LG, για τον προσαρμοσμένο και μη προσαρμοσμένο δείκτη των
Financial Times καθώς και για τα προσαρμοσμένα και μη προσαρμοσμένα beta.
αποτελέσματα,
τυχαίων

Τα

αναφέρονται στον πίνακα 6, όπου φαίνεται ότι η μηδενική υπόθεση των

παρατηρήσεων απορρίπτεται με προτίμηση στο μοντέλο LG σε

επίπεδο

σημαντικότητας 1% (ή διαφορετικά σε διάστημα εμπιστοσύνης 99%).
ΠΙΝΑΚΑΣ 6
ΜΕΓΙΣΤΟΙ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΣΤ
GENERALISED LIKELIHOOD RATIO
ψ*
θ*
χ2(ΐ)

GLRTEST
Χ2(2) (Q)

103,28++
0,84
ΜΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑ
0,8
4,02+
ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
ΜΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΉΜΕΣ ΜΕΤΑ
0,82
0,77
4,27+
91,79++
ΑΠΌ 1 ΜΗΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ FTASI ΚΑΤΑ ΤΗΝ
0,68
0,88
0,06
51,72++
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ FTASI ΚΑΤΑ ΤΗΝ
0,68
0,89
2,28
48,53++
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ BETA ΚΑΤΑ ΤΗΝ
0,69
0,92
0,09
58,42++
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ BETA ΚΑΤΑ ΤΗΝ
0,68
0,86
0,64
44,16++
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
+,++ αναφέρονται σε επίπεδα σημαντικότητας 5% και 1% αντίστοιχα.
Χαμηλές τιμές του χ2(1) αναφέρονται σε στενή συμφωνία μεταξύ
παρατηρούμενων μετρήσεων
και προσδοκώμενων αξιών βασιζόμενες στο θ'& ψ*
Υψηλές τιμές του χ2(2) αναφέρονται στην αποδοχή των κατανομών των
τεταρτημόριων
Όπως αυτά προβλέπονται από το LG και απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης
(τυχαία κατανομή των τεταρτημόριων).

49 Αναφέρεται στο Generalised Likelihood Ratio (GLR) test statistic. Για αναλυτική παρουσίαση του εν λόγω
μοντέλου βλέπε στο παράρτημα του υπό ανάλυση άρθρου.
50 Με δεδομένο, ότι ο αριθμός των περιπτώσεων όπου και οι δύο πλευρές κερδίζουν είναι nn, ο αριθμός των
περιπτώσεων όπου η εξαγοράζουσα ζημιώνει και η εξαγοραζόμενη κερδίζει είναι Πΐ2, ο αριθμός των περιπτώσεων
όπου ο αγοραστής κερδίζει και η εξαγοραζόμενη ζημιώνει είναι Π2ΐ και τέλος οι περιπτώσεις που και οι δύο
ζημιώνουν είναι π22 και σε συνδυασμό με την υπόθεση άτι π= Πη +ni2 +η2ι +π22οι εκτιμητές των θ και ψ είναι:
θ'=(2ηιι+Πΐ2+Π2ΐ)/η και ψ"=η12/(ηΐ2+η2ι)
51 Pr (εξαγοράζουσα ζημιώνει και εξαγοραζόμενη κερδίζει)=2θψ(1-θ)
Pr (εξαγοράζουσα κερδίζει και εξαγοραζόμενη ζημιώνει)=2θ(1-ψ)(1-θ)
Pr (και οι δύο πλευρές ζημιώνουν)= (1-θ)2
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Η ανάλυση των μη προσαρμοσμένων αποτελεσμάτων, οδηγεί στο ότι οι προβλέψεις του
μοντέλου LG, όσον αφορά τις περιοχές διαπραγματεύσεων έχουν επιτυχία στην πλειοψηφία
των περιπτώσεων.
Οσον αφορά τη χ2 στατιστική52 αυτή παίρνει την τιμή 118,4 κατά την ολοκλήρωση της
εξαγοράς και την τιμή 108,7 ένα μήνα μετά την εξαγορά, με τις δύο αυτές τιμές να είναι
σημαντικές σε επίπεδο 1%.
Παρόλα αυτά, η σύγκριση ανάμεσα σε μελλοντικά και ιστορικά Ρ/Ε

παρέχει ασαφής

(διφορούμενες) ενδείξεις.
Συγκεκριμένα, το μοντέλο LG προβλέπει ότι μια εξαγορά ή συγχώνευση θα προχωρήσει
με επιτυχία αν ο ιστορικός δείκτης Ρ/Ε είναι μεγαλύτερος ή ίσος από αυτόν που προκύπτει με
βάση τον δείκτη ανταλλαγής μετοχών (οι μελλοντικοί

δείκτες Ρ/Ε καθορίζονται από τις

παραπάνω σχέσεις (15) και (16)).
Από τη στιγμή που μπορούμε να εκτιμήσουμε το ιστορικό Ρ/Ε από τη σχέση (14),
συγκρίνουμε αυτό με το μελλοντικό Ρ/Ε τη χρονική στιγμή της ολοκλήρωσης της εξαγοράς
και ένα μήνα αργότερα, με τη μηδενική υπόθεση να αναφέρεται στο ότι δεν υπάρχει
σημαντική διαφορά ανάμεσα στις κατανομές των μελλοντικών και ιστορικών δεικτών.
Οι κατανομές των ιστορικών και μελλοντικών Ρ/Ε, τόσο για τις προσαρμοσμένες όσο και
για τις μη προσαρμοσμένες τιμές καθώς και η κατανομή των διαφορών ανάμεσα στους
ιστορικούς και μελλοντικούς δείκτες (ΡΕΑμ-ΡΕα0 ελέγχθηκαν όλες και βρέθηκε να διαθέτουν
θετικές τιμές κυρτότητας53 και ασυμμετρίας54, που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το t τεστ δεν
είναι ορθό.
Παρόλα αυτά τα εν λόγω στατιστικά

μέτρα χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου

να

επιτευχθούν συγκρίσεις των αποτελεσμάτων με αυτά των Conn και Nielsen.
Στην περίπτωση του δείγματος του μοντέλου LG,

με βάση τις

μη προσαρμοσμένες

τιμές, ο ιστορικός δείκτης έχει ένα μέσο μεγαλύτερο από αυτό του μελλοντικού Ρ/Ε που είναι
σημαντικό σε επίπεδο 5% (πίνακας 7). Όταν ερμηνεύονται αυτά τα αποτελέσματα, θα πρέπει
να λαμβάνεται υπόψη ότι το τεστ εντοπισμού των τεταρτημόριων, ελέγχει άμεσα το μοντέλο
LG, ενώ η σύγκριση των δεικτών Ρ/Ε ελέγχει το μέγεθος της αμοιβαίας κατανομής μεταξύ
των μερών, του κέρδους από την εξαγορά.

52

Πρόκειται yia ένα μη παραμετρικό τεστ για το επίπεδο σημαντικότητας. Με αυτό γίνεται προσπάθεια να εντοπιστούν
σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις παρατηρούμενες κατανομές δεδομένων και τις αναμενόμενες κατανομές με βάση τη μηδενική
υπόθεση.
53 Αναφέρεται στη μέτρηση του βαθμού πλατύτητας μιας κατανομής. Συγκεκριμένα , μια λεπτόκυρτη κατανομή θα έχει θετική
τιμή.
54 Αναφέρεται στη μέτρηση της ασυμμετρίας μιας κατανομής. Οταν μια κατανομή πλησιάζει τη συμμετρία, η ασυμμετρία είναι ίση
με μηδέν, όταν υπάρχει θετική τιμή ή αρνητική ο συντελεστής ασυμμετρίας είναι ανάλογα θετικός ή αρνητικός.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7
ΜΕΣΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΖΕΥΓΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΜΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ TON FTASI
ΚΑΙ TO BETA ΤΙΜΩΝ
ΜΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΤΙΜΕΣ
FTASI
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ +1 ΜΗΝΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
+1 ΜΗΝΑΣ
18,907
16,58
EX POST PE RATO
18,721
16,493
(PEav)
17,205
17,205
17,205
17.205
EX ANTE PE RATIO
CPEav.)
PEam-PEav

T-test
Mann-Whitney U test
prob (δίπλευρος
έλεγχος)

1,516
2,28
0,125

1,702
2,37
0,185

-0,625
-1,17
0,624

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕ
ΒΑΣΗ BETA
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ +1 ΜΗΝΑΣ
16,536
16,461

-0,712
-1,15
0,347

17,092

17,092

-0,556
-0,98
0,7228

-0,631
-1
0,4762

Επίσης πραγματοποιήθηκε σύγκριση της αγοραίας αξίας της επιχείρησης που προέκυψε
σε δύο χρονικές στιγμές : τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η εξαγορά και ένα μήνα αργότερα,
με το άθροισμα των αγοραίων αξιών των δύο μονάδων πέντε μήνες πριν την εξαγορά.
Τα αποτελέσματα από την εν λόγω σύγκριση (πίνακας 8, στήλες 2 και 3) καταλήγουν στο
ότι η πλειοψηφία των εξαγορών οδηγούν σε αύξηση του πλούτο, ενώ το ασφάλιστρο
εξαγοράς ανέρχεται σε 45%.

ΠΙΝΑΚΑΣ 8
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΠΛΟΥΤΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΩΝ ΤΩΝ LARSON-GONEDES ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ,
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ TON FTASI ΚΑΙ BETA
ΤΙΜΩΝ
ΜΗ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ
ΒΑΣΗ FTASI
ΤΙΜΕΣ
ΖΗΜΙΕΣ
ΚΕΡΔΗ
ΖΗΜΙΕΣ
ΚΕΡΔΗ
ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΟ (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ Ε ΞΑΓΟΡΑΣ
0
45
0
69
I
10
24
11
6
II
10
6
0
0
III
2
3
1
3
IV
82
36
59
ΣΥΝΟΛΟ
13
14%
86%
38%
62%
%
ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΕΝΑ ΜΗΝΑ
0
67
0
47
I
24
11
6
7
II
0
13
0
6
III
1
IV
0
5
3
17
38
ΣΥΝΟΛΟ
78
57
40%
18%
82%
60%
%

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ
ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ BETA
ΖΗΜΙΕΣ
(6)

ΚΕΡΔΗ
(7)

0
16
9
1
26
29%

44
18
0
2
64
71%

0
19
10
2
31
34%

43
12
0
4
59
66%

Παρόλα αυτά θα πρέπει να σημειωθεί, ότι τα εν λόγω αποτελέσματα δεν έχουν
προσαρμοστεί στις γενικές μεταβολές της αγοράς και επομένως δεν είναι συγκρίσιμα με
αποτελέσματα παλαιότερων ερευνών.
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Μια σειρά μη προσαρμοσμένων δεδομένων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, είναι οι δείκτες
Ρ/Ε της εξαγοράζουσας και εξαγοραζόμενης,

όπως αυτοί διαμορφώνονται τη στιγμή της

εξαγοράς, και οι μέσες τιμές των οποίων υπολογίστηκε ότι είναι ίσες με 16,7 και 18,9
αντίστοιχα . Οι εν λόγω τιμές θέτουν σε αμφισβήτηση τον κανόνα, ότι οι εξαγοράζουσες
επιχειρήσεις

ενδιαφέρονται μόνο για εξαγοραζόμενες που διαθέτουν χαμηλότερους από

αυτές πολλαπλασιαστές κερδών.

ΜΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οποιοδήποτε μοντέλο δεν λάβει υπόψη τις σχετικά μεγάλες
μεταβολές του χρηματιστηρίου στη Μεγάλη Βρετανία ανάμεσα σε Ιανουάριο 1984 και
Δεκέμβριο 1988 (περίοδο πραγματοποίησης της έρευνας) έχει κάπως χαμηλότερη αξιοπιστία.
Περαιτέρω,

το βασικό μοντέλο LG έχει το μειονέκτημα ότι δεν λαμβάνει υπόψη την

επίδραση του συστηματικού κινδύνου επί των τιμών των μετοχών, τόσο της εξαγοραζόμενης
όσο και της εξαγοράζουσας επιχείρησης .
Συνέπεια αυτής της κατάστασης, η εν λόγω μελέτη επεκτείνει την ανάλυσή της και στα
αποτελέσματα που προκύπτουν από την προσαρμογή του μοντέλου LG, με βάση το
χρηματιστηριακό δείκτη των Financial Times (FTASI) και το beta. Αυτές οι προσαρμογές
επιτρέπουν να συγκριθούν τα αποτελέσματα με άλλες μελέτες.
Η χρήση ενός απλού προσαρμοσμένου χρηματιστηριακού δείκτη,

προσδιορίζει τις

περιοχές των τεταρτημόριων όπως αυτές απεικονίζονται στον πίνακα 2Α και στο σχήμα 4 και
όπως προκύπτει αυτές οι περιοχές παρέχουν κάποια ενίσχυση στο μοντέλο LG,

αφού

σχεδόν οι μισές των περιπτώσεων συγχωνεύσεων ή εξαγορών εμπίπτουν στο τεταρτημόριο I
και αντιπροσωπεύουν θετικά αποτελέσματα και για τις δύο πλευρές (εξαγοράζουσα εξαγοραζόμενη).
Δείκτης
Ανταλλαγής

F : 35,31
Β : 34,31

F :10,13
Β : 9,11

F : 45,47
Β : 44,43

III

F : 5,4
R · 15

ΣΧΗΜΑ 4

F :προσαρμοσμένες τιμές με βάση τον
δείκτη FTASI
Β : τιμές προσαρμοσμένες με βάση τα beta

Ρ/Ε
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Περιπτώσεις ζημιών και για τις δύο πλευρές δεν είναι συνηθισμένες (τεταρτημόριο III),
αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι οι εξαγοράζουσες επιχειρήσεις χάνουν σε μεγάλο αριθμό
περιπτώσεων (άθροισμα τεταρτημόριων II και III ανέρχεται σε 45 και 44 από τις 95
περιπτώσεις κατά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και ένα μήνα αργότερα αντίστοιχα).
Οι εξαγοραζόμενες επιχειρήσεις ζημιώνουν (τεταρτημόρια III και IV) σε μικρό αριθμό
περιπτώσεων και αυτό είναι περισσότερο συχνό σε περιπτώσεις ανταλλαγών μετοχών
(πίνακας 3). Η χ2 στατιστική δείχνει ότι οι περιοχές των τεταρτημόριων είναι σημαντικά
διαφορετικές από μια ισότιμη κατανομή πιθανοτήτων αξιών σε επίπεδο σημαντικότητας 1%.
Αυτό το στοιχείο ενίσχυσης του υποδείγματος LG επιβεβαιώνεται από το στατιστικό τεστ
GLR όπως φαίνεται στον πίνακα 6 παραπάνω.
Με βάση τα προσαρμοσμένα beta, τα αποτελέσματα (φαίνονται στον πίνακα 2Β ) είναι
οριακά λιγότερο ενισχυτικά του μοντέλου LG μετά από ένα μήνα, με το 48% των
περιπτώσεων να εμπίπτει στο τεταρτημόριο I. Και σε αυτή την περίπτωση οι εξαγοράζουσες
ζημιώνουν στον ίδιο αριθμό περιπτώσεων με αυτόν που ταξινομείται στο τεταρτημόριο I. Για
μια ακόμη φορά η χ2 στατιστική είναι σημαντική σε επίπεδο 1%, που επιβεβαιώνεται και από
το GLR τεστ (πίνακας 6). Γενικά, τα αποτελέσματα εμφανίζονται να μη επηρεάζονται από τις
προσαρμογές που γίνονται.
Τα αποτελέσματα των δοκιμών των κατά ζεύγη διαφορών που εμφανίζονται στον πίνακα
7,

δείχνουν ότι

τα

ιστορικά

Ρ/Ε,

είναι χαμηλότερα από τα προβλεπόμενα για τις

προσαρμογές των τιμών με βάση το δείκτη των Financial Times και τα beta, χωρίς όμως
αυτά να είναι σημαντικά.
Παρόλα αυτά,

στην περίπτωση των αποτελεσμάτων,

λόγω προσαρμογής με βάση το

δείκτη των Financial Times, οι προβλεπόμενοι πολλαπλασιαστές κερδών υπολογίστηκαν και
για τις 95 περιπτώσεις των εξαγορών, 8 από τις οποίες αφορούν εξαγοραζόμενες επιχειρήσεις
με

ζημίες.

Κατά

μέσο

όρο

αυτές

οι

εξαγορές

καταλήγουν

σε

προβλεπόμενους

πολλαπλασιαστές κερδών που είναι πολύ πιο υψηλότεροι από εκείνους που εντοπίστηκαν για
τις κερδοφόρες εξαγοραζόμενες επιχειρήσεις. Αν δεν ληφθούν υπόψη οι ζημιογόνες
επιχειρήσεις ο μέσος προβλεπόμενος πολλαπλασιαστής κερδών μειώνεται και διαμορφώνεται
στο 16,5 και ταυτόχρονα προκαλείται κάμψη στο ιστορικό προσαρμοσμένο Ρ/Ε, με βάση το
δείκτη των Financial Times, διαμορφούμενο στο 16,174 κατά τη στιγμή της ολοκλήρωσης
της εξαγοράς και

16,137

μετά από ένα

μήνα (τα ορθά στοιχεία των ιστορικών

πολλαπλασιαστών κερδών, χωρίς την προσαρμογή των τιμών είναι 18,218 και 18,55; από τη
στιγμή που ο μελλοντικός δείκτης Ρ/Ε είναι ακριβώς ο ίδιος βασιζόμενος στις τιμές όπως
είχαν διαμορφωθεί 5 μήνες προ της εξαγοράς, η σημαντικότητα των κατά ζεύγη διαφορών
μειώνεται).
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Πάντως αφού αντικειμενικός σκοπός του μοντέλου LG είναι ο προσδιορισμός του δείκτη
ανταλλαγών μετοχών, δεν έχει νόημα να απορρίπτουμε ζημιογόνες επιχειρήσεις εκτός αν το
αποτέλεσμα της οικονομικής μονάδας που προκύπτει από την εξαγορό είναι αρνητικό. Η
τακτική αυτή είναι σύμφωνη με τη μελέτη των Conn και Nielsen οι οποίοι δεν απέρριψαν τις
ζημιογόνες επιχειρήσεις από το δείγμα τους.
Τα στοιχεία του πίνακα 8 παρουσιάζονται κατά τέτοιο τρόπο που διευκολύνονται
συγκρίσεις με αποτελέσματα άλλων ερευνών.
Ο Limmack (199Incorporate Mergers and Shareholder Wealth Effects 1977-1986",
Accounting and Business Research, Summer, pp 239-252) ασχολήθηκε στην ανάλυσή του,
με την επίδραση στον πλούτο των οικονομικών μονάδων που συμμετέχουν στην διαδικασία
της εξαγοράς ή συγχώνευσης, και σημειώνει ότι αυτός δεν διαφέρει κατά μέσο όρο
σημαντικά από το μηδέν. Περαιτέρω, τονίζει ότι το 65% των συγχωνεύσεων καταλήγουν σε
επαύξηση του πλούτου τη στιγμή περίπου της εξαγοράς.
Στον πίνακα 8 αναφέρεται ο αριθμός των συγχωνεύσεων που κατέληξαν σε ζημίες και
κέρδη. Το ποσοστό που εντόπισε ο Limmack σχετικά με τον πλούτο επαληθεύεται στον εν
λόγω πίνακα.
Τα αποτελέσματα της έρευνας ενώ καταλήγουν ότι με βάση την προσαρμογή του δείκτη
των Financial Times, οι περιπτώσεις που καταλήγουν σε αύξηση του πλούτου υπερέχουν
αυτών που έχουν αντίθετο αποτέλεσμα (πίνακας 8, στήλες 4 και 5), εν τούτοις δεν υπάρχει
απόδειξη ότι αυτό είναι σημαντικό ; το τεστ χ2 είναι σημαντικό σε επίπεδο 5% τη στιγμή της
ολοκλήρωσης της συγχώνευσης αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο μετά από ένα μήνα.
Στην περίπτωση προσαρμογής με βάση τα beta (πίνακας 8 στήλες 6 και 7) το τεστ χ2
είναι σημαντικό σε επίπεδο 5%, καταλήγοντας στο ότι υπάρχουν θετικές επιδράσεις στον
πλούτο σαν αποτέλεσμα των συγχωνεύσεων. Παρόλα αυτά,

ένα σημείο που χρήζει

προσοχής σε αυτή την περίπτωση, είναι ότι η δύναμη αυτού του συμπεράσματος εξαρτάται
από το αν η χρηματιστηριακή τιμή της εξαγοράζουσας επιχείρησης ενισχύει ορθολογικά το
αποτέλεσμα της εξαγοράς ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς.
Στην περίπτωση των τιμών του δείκτη και των προσαρμοσμένων beta, πραγματοποιούμε
μια πρόσθετη δοκιμή προκειμένου να εξετάσουμε το ποσοστό στο οποίο οι δείκτες
ανταλλαγών συμπίπτουν με τα προβλεπόμενα τεταρτημόρια.
Στον πίνακα 9 φαίνονται τα αποτελέσματα των κατά ζεύγη διαφορών όσον αφορά : μέσο
ΕβΑ-μέσο AER και μέσο AER-μέσο ERV. Καθώς τα δεδομένα αναφέρονται σε χαρακτηριστικά
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μη κανονικής κατανομής, το τεστ που αρμόζει για τον έλεγχο είναι το Mann-Whitney U test55
(παράλληλα παρατίθενται και τα αποτελέσματα του t-τεστ).
Τα αποτελέσματα τόσο για τις προσαρμογές του δείκτη όσο και για αυτές του beta, είναι
ότι, ενώ ο μέγιστος δείκτης ανταλλαγής (ERA) είναι μεγαλύτερος από τον πραγματικό δείκτη
ανταλλαγής (AER) (όπως έχει προβλεφθεί από το μοντέλο LG) τη στιγμή της ολοκλήρωσης
της συγχώνευσης αυτή η διαπίστωση δεν είναι σημαντική. Μετά από ένα μήνα ο μέγιστος
δείκτης ανταλλαγής είναι μικρότερος από το AER, και αυτό όμως το αποτέλεσμα δεν είναι
σημαντικό.
Όπως προβλέπεται από το μοντέλο LG, το Mann-Whitney U test επιβεβαιώνει ότι ο
πραγματικός δείκτης ανταλλαγής είναι σημαντικά μεγαλύτερος από από τον ελάχιστο δείκτη
ανταλλαγής (ERV) σε επίπεδο 5%. Αυτά τα αποτελέσματα παρέχουν περαιτέρω απόδειξη ότι
οι μέτοχοι της εξαγοραζόμενης επιχείρησης είναι τελικά αυτοί που ωφελούνται από τις
εξαγορές και δεν δημιουργούνται ούτε σημαντικά κέρδη ούτε σημαντικές απώλειες για τους
μετόχους της εξαγοράζουσας επιχείρησης.
Τέλος διενεργείται

ένα

τεστ

Kruskai-Wallis56

προκειμένου

να

καθορισθεί

αν

οι

παρατηρήσεις για τα ERA, AER και ERV είναι από διαφορετικούς πληθυσμούς ; αυτό το τεστ
αποτυγχάνει να απορρίψει τη μηδενική υπόθεση σε επίπεδο 5% δηλαδή ότι διάμεσος
(διχοτόμος) είναι ίδια και για τις τρεις ομάδες.
ΠΙΝΑΚΑΣ 9
ΜΕΣΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΖΕΥΓΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ
ΜΕΓΙΣΤΟΥΣ & ΕΛΑΧΙΣΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ FTASI
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
+ 1 ΜΗΝΑΣ
AER
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ (ERa)
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ (ERV)
ERa-AER : ΑΞΙΑ

T-test
Mann-Whitney U test prob
(δίπλευρος έλεγχος)
AER-ERv : ΑΞΙΑ

T-test
Mann-Whitney U test prob
(δίπλευρος έλεγχος)
Kruskai-Wallis επίπεδο
σημαντικότητας

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ BETAS
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
+ 1 ΜΗΝΑΣ

1,206
1,603

1,206
0,916

1,566
1,221

0.984
1,221

0,839

0,902

0,826

0,866

0,397
0,59
0,955

-0,29
-0,29
0,755

0,345
0,5
0,989

-0,237
-0,23
0,954

0,367
3,24**
0,025*

0,303
2,31*
0,037*

0,395
3,45**
0,025*

0,355
2,98**
0,034*

0,099

0,153

0,098

0,126

Προκειμένου να εξετασθεί η ευρωστία του μοντέλου LG, υλοποιήθηκε μια ανάλυση
ευαισθησίας με το να μεταβληθεί η τιμή της μετοχής της εξαγοράζουσας στο διάστημα +/-

55 Πρόκειται για μη παραμετρικό έλεγχο για τη διαφορά της θέσης δύο κατανομών πληθυσμού. Χρησιμοποιείται στη θέση του
αντίστοιχου ελέγχου με το κριτήριο t, όταν δεν μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι κατανομές πληθυσμού είναι κανονικές ή όταν οι
παρατηρήσεις είναι απλά διατάξιμες. Για την εφαρμογή του είναι απαραίτητο οι τυχαίες μεταβλητές που ορίζονται στον
πληθυσμό να είναι συνεχείς και τα αντίστοιχα δείγματα να είναι τυχαία και ανεξάρτητα.
56 Αποτελεί μια παραλλαγή του τεστ Mann-Whitney. Με αυτό ταξινομούμε όλες τις βαθμολογίες ενός συνόλου δεδομένων από τις
μικρότερες προς τις μεγαλύτερες. Για περισσότερα βλέπε Business Research Methods "Donald Cooper-Pamela Schindler" Sixth
Edition, McGRAW - HILL, 1998, pg. 680-681.
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5% ; τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στους πίνακες 4Α και 4Β παραπάνω. Όπως φαίνεται
η πιο αξιοπρόσεκτη επίδραση της μείωσης της τιμής είναι η επαναταξινόμιση των εξαγορών
από το τεταρτημόριο I στο II σε ποσοστό περίπου 10% των περιπτώσεων με βάση το δείκτη
των Financial Times,

ενώ η αύξηση τιμής οδηγεί σε αντίθετα αποτελέσματα. Το μοντέλο

φαίνεται να είναι περισσότερο ευαίσθητο σε μεταβολές της τιμής που προκύπτει με βάση την
προσαρμογή του beta και ειδικότερα όταν έχουμε πτώση των τιμών.
Γενικά τα αποτελέσματα μπορούν να αξιολογηθούν, ότι προσφέρουν κάποια στήριξη στο
μοντέλο LG , χωρίς όμως να θεωρηθούν και αποκλειστικά. Με βάση τις προσαρμογές του
δείκτη Financial Times, τα αποτελέσματα δεν διαφέρουν από αυτά των Conn και Nielsen
παρά το γεγονός ότι η μελέτη τους με βάση τις μη προσαρμοσμένες τιμές παρέχει κάπως
περισσότερη υποστήριξη. Οι συγκρίσεις παρουσιάζουν δυσκολίες αφού οι Conn και Nielsen,
χρησιμοποιούν προ φόρων κέρδη και μη προσαρμοσμένες τιμές ενώ οι καθηγητές της
παρούσας μελέτης χρησιμοποιούν μετά από φόρους κέρδη και προσαρμοσμένες με βάση τον
δείκτη Financial Times τιμές.
Τα συγκριτικά αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα 10. Περαιτέρω τα αποτελέσματα της
εν λόγω μελέτης είναι συνεπή με εκείνες τις μελέτες που καταλήγουν στο ότι οι
εξαγοραζόμενες επιχειρήσεις αποκομίζουν μη κανονικές αποδόσεις.
Με βάση τις προσαρμογές, οι μέτοχοι των εξαγοραζόμενων επιχειρήσεων, κερδίζουν σε
ποσοστό 84% τη στιγμή που ολοκληρώνεται η εξαγορά και σε 82% των περιπτώσεων μετά
από ένα μήνα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 10
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ LARSON - GONEDES ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΩΝ CONN ΚΑΙ NEILSEN ΣΤΙΣ ΗΠΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
(%)
CONN ΚΑΙ NIELSEN
ΜΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ
ΤΙΜΕΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΜΕ ΒΑΣΗ FTASI
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ BETA

ΤΑΞΙΝΟΜΙΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΕΝΑ ΜΗΝΑ
(ο/ο)
I
II
III
IV

I

II

III

IV

55
73

27
17

15
6

3
4

51
71

31
18

14
6

4
5

47

37

11

5

49

33

14

4

49

38

10

3

48

34

12

6

Το μέσο ασφάλιστρο εξαγορών που καταβάλλεται αφού γίνει προσαρμογή των τιμών,
είναι περίπου 28%, που είναι συνεπές με αυτά που βρέθηκαν σε άλλες μελέτες στη Μεγάλη
Βρετανία.
Περαιτέρω,

μια πιθανή ερμηνεία γιατί οι εξαγορές δεν εμπίπτουν στο τεταρτημόριο I

πιθανόν να συνδέεται με την επίδραση κάποιων διαφορετικών κινήτρων για εξαγορό στη
διοίκηση της επιχείρησης . Υπάρχουν μελέτες που εντοπίζουν ότι αυτά τα κίνητρα ίσως έχουν
σημαντική επίδραση στη διαδικασία των εξαγορών.
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Ενδιαφέρον είναι τα ευρήματα του Firth (1991-"Corporate Takeovers, Stockholders
Returns and Executive Rewards", Manegerial and Decision Economics, December, pp. 421428) σύμφωνα με τα οποία ακόμα και αν οι εξαγορές οδηγούν σε μείωση της αγοραίας αξίας
της εξαγοράζουσας επιχείρησης τα ανώτερα στελέχη διοίκησης εξακολουθούν να κερδίζουν.
Ένα τέτοιο αποτέλεσμα είναι συνεπές με κάποιο μοντέλο που ενσωματώνει μια συνάρτηση
διοικητικής χρησιμότητας (managerial utility) , ενώ από την άλλη το μοντέλο LG
επικεντρώνεται αποκλειστικά με την ικανοποίηση των μετόχων.
Σημαντικοί περιορισμοί στην εν λόγω μελέτη είναι οι εξής :
•

δεν λαμβάνονται υπόψη τα μερίσματα και οι σχετιζόμενες με τα μερίσματα επιδράσεις
στις τιμές.

•

χρήση του δείκτη Financial Times και των betas ως εκτιμητές των επιδράσεων του
συστηματικού κινδύνου.

•

FI πιθανότητα μη ύπαρξης αμεροληψίας στο δείγμα της μελέτης λόγω των
περιορισμών που εισήχθηκαν.

Ένα σημείο για περαιτέρω εξέταση είναι ότι,
μοντέλα

που

ενσωματώνουν το

ενώ το μοντέλο LG είναι σύμφωνο με

συστηματικό

κίνδυνο

προσδοκώμενος πολλαπλασιαστής κερδών της οικονομικής

μέχρι

το

σημείο

που

ο

μονάδας, που προκύπτει μετά

την εξαγορά, μπορεί να αποτελέσει συνάρτηση του συστηματικού κινδύνου της νέας
μονάδας δεν λαμβάνει υπόψη με σαφήνεια οποιαδήποτε μεταβλητή κινδύνου. Επί πρόσθετα
όπως σημειώνουν οι Conn και Nielsen : "αν μια συγχώνευση οδηγεί σε μείωση του μη
συστηματικού κινδύνου, κατάσταση που δεν είναι επιτεύξιμη για τους υφιστάμενους
μετόχους ..... η θέση κινδύνου-απόδοσης μπορεί πιθανόν να βελτιωθεί ακόμα και αν η
απόδοση μειωθεί". Αυτή η κατάσταση είναι παρόμοια με το γεγονός ότι ο πολλαπλασιαστής
κερδών από μόνος του

μπορεί να αποτελέσει αντιπρόσωπο - υποκατάστατο των

μεταβλητών κινδύνου που απουσιάζουν.
Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι σειρά επιχειρήσεων αποκλείστηκε από το δείγμα είτε γιατί
αφορούσαν εξαγορές χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί αποκάλυψη λογιστικών δεδομένων
όσον αφορά τις εκδόσεις μετοχών που σχετίζονταν με κάθε εξαγορά είτε γιατί λήφθηκε
υπόψη μια και μόνο κατηγορία μετοχών.
Εξαιτίας αυτών των περιορισμών πιθανόν τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας να μην
είναι αμερόληπτα, με την έννοια ότι επιτυχημένες εξαγοράζουσες επιχειρήσεις πιθανόν να
είναι εκείνες που προχωρούν σε σειρά εξαγορών και αποκαλύπτουν το ελάχιστο των
λογιστικών

πληροφοριών

ή

εκείνες

που

χρησιμοποιούν

χρηματοδότησης των εξαγορών όπως π.χ. χωρίς

διαφορετικές

μεθόδους

εξασφαλίσεις μετατρέψιμα σε μετοχές

δάνεια.
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Ενας πρόσθετος περιορισμός,

όπως σημειώνουν οι Conn και Nielsen είναι αυτός που

περιορίζει την εκτίμηση του πλούτου

μιας εξαγοράς σε μια

μόνο χρονική περίοδο στο

μοντέλο LG ; αποτελεσματικά τόσο η εν λόγω έρευνα όσο και αυτή των Conn και Nielsen,
υποθέτουν ότι οι χρηματαγορές προεξοφλούν οποιαδήποτε μελλοντική ωφέλεια από μια
συγχώνευση που προκύπτει για τη νέα (μετά τη συγχώνευση) οικονομική μονάδα
ενσωματώνουν

και

αυτή στον ιστορικό πολλαπλασιαστή κερδών που καταβλήθηκε για τις

μετοχές της εξαγοράς.

10.5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σκοπός αυτής της μελέτης, ήταν να δοκιμαστεί το υπόδειγμα Larson - Gonedes, που
αποτελεί το μόνο επίσημο μοντέλο που χρησιμοποιεί τους πολλαπλασιαστές κερδών
προκειμένου να καθορισθούν τα όρια, κατά τις διαπραγματεύσεις εξαγορών ή συγχωνεύσεων
επιχειρήσεων.
Το βασικό μοντέλο, μετά από ορισμένες τροποποιήσεις προκειμένου να εφαρμοστεί στη
Μεγάλη Βρεταννία, δοκιμάστηκε και τα αποτελέσματά του συγκρίθηκαν με αυτά που
προέκυψαν στις ΗΠΑ, από την ανάλυση των Conn και Nielsen.
Το μοντέλο εκτιμήθηκε χρησιμοποιώντας το τεστ χ2, αλλά μια νέα εφαρμογή ενός τεστ
GLR αναπτύχθηκε επί πρόσθετα.
Τα ευρήματα της εν λόγω μελέτης προτείνουν ότι υπάρχει μεγαλύτερη εφαρμογή του
βασικού μοντέλου Larson - Gonedes στη Βρετανία σε σχέση με τις ΗΠΑ,
Μια από τις έμφυτες αδυναμίες του βασικού μοντέλου Larson - Gonedes, είναι ότι δεν
λαμβάνει υπόψη τις μεταβολές που συμβαίνουν στις χρηματαγορές. Προκειμένου να
αντιμετωπιστεί αυτή η αδυναμία, έγινε τροποποίηση του βασικού μοντέλου ώστε να
ενσωματωθούν οι μεταβολές στις τιμές των μετοχών, λόγω των γενικότερων συνθηκών της
αγοράς. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, έγινε χρήση του χρηματιστηριακού δείκτη των
Financial Times και των betas του LBRMS.
Εντοπίστηκε ότι, η προσαρμογή του απλού δείκτη του χρηματιστηρίου, παρέχει κάποια
ερμηνεία στο μοντέλο. Πάντως τα αποτελέσματα βασισμένα στην προσαρμογή με βάση το
beta, ένα μήνα μετά την εξαγορά, είναι οριακά λιγότερο υποστηρικτικά του μοντέλου Larson
- Gonedes.
Τα ευρήματα ότι οι μέτοχοι της εξαγοραζόμενης επιχείρησης κερδίζουν και ότι η επίδραση
στους μετόχους της εξαγοράζουσας είναι ουδέτερη, είναι συνεπή με τα αποτελέσματα άλλων
μελετών.
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Το πλεονέκτημα του μοντέλου Larson - Gonedes, εντοπίζεται στο ότι είναι σε θέση, να
προσδιορίσει τα όρια διαπραγμάτευσης και ταυτόχρονα

περιορίζει τον αριθμό των

αποτυγχημένων εξαγορών.
Ένα άλλο πλεονέκτημα,

είναι ότι βασίζεται σε παραμέτρους που είναι γνώριμες στους

managers κατά την αποτίμηση επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα η όλη διαδικασία καθορισμού
του δείκτη ανταλλαγής μετοχών να επιδέχεται περαιτέρω διερεύνηση . Ενας τομέας έρευνας
αναφέρεται στους

μετά την εξαγορά ή συγχώνευση πολλαπλασιαστές κερδών και στον

ρόλο που διαδραματίζουν οι στόχοι της διοίκησης μιας επιχείρησης στον καθορισμό του
δείκτη ανταλλαγής μετοχών.
Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι για να πετύχει μια εξαγορά βασική προϋπόθεση είναι να
συνεκτιμηθεί στο τίμημα της εξαγοράς και το κόστος ενσωμάτωσης της νέας επιχείρησης.
Το κόστος ενσωμάτωσης απορρέει από τη διοικητική προσπάθεια, τον χρόνο και την
ένταση με την οποία αυτή θα ασκηθεί, την απόσπαση της διοίκησης από την καθημερινή
λειτουργία της επιχείρησης και τέλος τις ανάγκες σε νέο προσωπικό και πάγια στοιχεία.
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11.

ΑΞΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ (FRANCHISE VALUE) ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
11.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η θεωρητική τιμή (αξία) μιας επιχείρησης μπορεί να θεωρηθεί ως το άθροισμα της υλικής
αξίας (tangible value) -πρόκειται για την αξία που είναι αποτέλεσμα της προεξόφληση των
ροών των κερδών που πραγματοποιεί μια επιχείρηση με βάση τους υφιστάμενους πόρους και
μέσα- συν την αξία απόκτησης προνομίων (franchise value) - είναι η αξία που προέρχεται
από μελλοντικές επενδύσεις,

που οδηγούν σε αποδόσεις υψηλότερες από αυτές της

συνολικής αγοράς.
Ο πολλαπλασιαστής κερδών μιας επιχείρησης χωρίς αξία προνομίων (ονομάζεται βασικός
P/E57-base Ρ/Ε) είναι απλά ο αντίστροφος του ποσοστού απόδοσης της αγοράς (market
capitalization rate),

όπως έχουμε δει και αναλύσει σε άλλο σημείο. Από την άλλη, ο

πολλαπλασιαστής κερδών μιας επιχείρησης, με διατηρήσιμες ευκαιρίες απόκτησης αξίας
προνομίων, είναι υψηλότερος από τον βασικό Ρ/Ε.
Διαχρονικά,

οι

πλεονεκτημάτων),

προοπτικές

απόκτησης

μετατρέπονται

σε

προνομίων

τρέχουσες

(ανταγωνιστικών

ευκαιρίες

για

στρατηγικών

εκμετάλλευση.

Η

χρηματοδότηση αυτών των ευκαιριών, οδηγεί σε πρόσθετα κέρδη, οπότε η προσδοκώμενη
αξία απόκτησης προνομίων μετατρέπεται σε υλική (πραγματική) αξία. Αποτέλεσμα όλης
αυτής της διαδικασίας μετατροπής,

είναι η σχέση αξίας προνομίων προς υλική αξία

(f-

ratio) να παρουσιάζει κάμψη, όπως και ο πολλαπλασιαστής κερδών της επιχείρησης όπως
θα δούμε παρακάτω.
Περαιτέρω, στη βασική περίπτωση όπου οι ευκαιρίες απόκτησης προνομίων είναι
συγκεκριμένες σε έκταση και χρόνο, οι μεταβλητές των επιχειρήσεων, συμπεριφέρονται
συνήθως με προβλέψιμο τρόπο. Η μεγέθυνση των κερδών και το Ρ/Ε, στα πρώτα στάδια,
θα είναι απροσδόκητα υψηλά καθώς γίνεται χρήση της αξίας προνομίων.
Παρόλα αυτά, κατά την περίοδο ανάλωσης των προνομίων, ο πολλαπλασιαστής κερδών
θα προσανατολίζεται προς τον βασικό Ρ/Ε και η ανατίμηση της τιμής της μετοχής της
επιχείρησης θα επιβραδύνει τη μεγέθυνση των κερδών. Από τη στιγμή που η αξία προνομίων
έχει αναλωθεί πλήρως, τα κέρδη, τα μερίσματα και η τιμή των μετοχών θα αυξηθούν, με
βάση εκείνο το ποσοστό που καθορίζεται από την απόδοση της αγοράς καθώς και την
πολιτική παρακράτησης κερδών που ακολουθεί η επιχείρηση.

57 Το βασικό Ρ/Ε αναφέρεται στον πολλαπλασιαστή κερδών μιας επιχείρησης που παρουσιάζει σταθερά κέρδη
διαχρονικά.
201

Από προηγούμενες μελέτες58 έχει βρεθεί ότι το βασικό συστατικό στοιχείο ενός υψηλού
πολλαπλασιαστή κερδών, είναι το μέγεθος των ευκαιριών για δημιουργία αξίας προνομίων
(franchise opportunities). Οι εν λόγω μελέτες, επικεντρώθηκαν στην τρέχουσα αξία του
δείκτη Ρ/Ε, ενώ στο σημείο αυτό θα αναλυθεί πως ο πολλαπλασιαστής κερδών εξελίσσεται
διαχρονικά.
Οι έννοιες υλική αξία (tangible value) και αξία προνομίων (franchise value) που
προαναφέραμε αποτελούν βασικά ερμηνευτικά εργαλεία .
Από όλες τις δυνητικές μελλοντικές επενδύσεις, αυτές που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον
είναι οι επενδύσεις απόκτησης προνομίων (ή θα μπορούσαμε να πούμε στρατηγικών
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων).
Μελλοντικές επενδύσεις, που οδηγούν σε αποδόσεις ίσες με αυτές της αγοράς, δεν έχουν
ουσιαστική επίδραση στην διαμόρφωση της τρέχουσας αξίας μιας επιχείρησης.
Όπως προαναφέραμε η θεωρητική αξία μιας επιχείρησης είναι το άθροισμα υλικής αξίας
και αξίας προνομίων. Συνεπώς, όταν μια επιχείρηση δεν διαθέτει αξία προνομίων, η αξία της
προκύπτει αποκλειστικά από την υλική αξία και ο πολλαπλασιαστής κερδών για αυτή την
επιχείρηση, είναι ίσος με το αντίστροφο του ποσοστού απόδοσης της αγοράς.
Όταν υπεισέρχεται η αξία προνομίων, η τιμή μιας μετοχής αυξάνει, στα αρχικά στάδια
ενώ τα κέρδη παραμένουν αμετάβλητα, με αποτέλεσμα να οδηγούμεθα σε υψηλότερο
πολλαπλασιαστή κερδών.
Γενικά η αξία προνομίων διαχρονικά αναλώνεται και είναι ορισμένη, με συνέπεια να
αποτελεί

πλεονέκτημα για μια επιχείρηση να χρηματοδοτεί της ευκαιρίες απόκτησης

προνομίων, όσο το δυνατόν νωρίτερα αυτές γίνονται διαθέσιμες. Η εν λόγω χρηματοδότηση
μπορεί να επιτευχθεί, είτε μέσω παρακρατηθέντων κερδών ή αντλώντας κεφάλαια από το
χρηματιστήριο ή άλλες εξωτερικές πηγές (π.χ. δανεισμός).
Τα όσα αναφέραμε παραπάνω ας τα δούμε με ένα παράδειγμα :
Υποθέτουμε ότι υπάρχει ένας λιανοπωλητής, που διαθέτει ένα μοναδικό προϊόν και
προβλέπει το άνοιγμα μιας σειράς νέων καταστημάτων, που θα επιφέρουν κέρδη υψηλότερα
από το κόστος δανεισμού. Αυτά τα προβλεπόμενα κέρδη θα αυξήσουν την αξία της
επιχείρησης, ενώ οι μέτοχοι έχουν ένα μερίδιο στις μελλοντικές ταμειακές ροές.
Καθώς νέα καταστήματα ξεκινούν τη λειτουργία τους , ο αριθμός των δυνητικών
καταστημάτων μειώνεται και ένα μέρος των προνομίων αναλώνεται, καταλήγωντας έτσι σε
μείωση της υφιστάμενης αξίας προνομίων. Την ίδια στιγμή, η αξία των νέων καταστημάτων

58- "Inside the Ρ/Ε Ratio : The Franchise Factor" Financial Analysts Journal, November/December 1990 .
-"The Franchise Factor for Leveraged Firms" Financial Analysts Journal, November/December 1991.
Τα δύο αυτά άρθρα είναι των Martin L Leibowitz και Stanley Kogelman.
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λειτουργεί προσθετικά στην τρέχουσα λογιστική αξία της επιχείρησης. Τα δυνητικά κέρδη
μετατρέπονται σε πραγματικά κέρδη, με αποτέλεσμα την αύξηση της υλικής αξίας.
Η μετατροπή της αξίας προνομίων σε υλική αξία, εξαφανίζει το συστατικό των προνομίων
από τον πολλαπλασιαστή κερδών και οδηγεί σε κάμψη αυτού. Από την στιγμή που η αξία
προνομίων αναλωθεί πλήρως (δεν υπάρχουν πλέον ευκαιρίες για επενδύσεις που έχουν
αποδόσεις υψηλότερες της αγοράς) οποιαδήποτε μελλοντική επένδυση υλοποιηθεί συνήθως
δεν οδηγεί σε αποδόσεις υψηλότερες της αγοράς.
Σε αυτή τη μετά-προνομίων φάση, η λογιστική αξία, τα κέρδη, τα μερίσματα και η αξία
αγοράς της επιχείρησης θα συνεχίσουν να αυξάνουν με χαμηλότερο όμως ρυθμό που
καθορίζεται από την απόδοση της αγοράς και την επενδυτική πολιτική της επιχείρησης.
Παράλληλα, ο πολλαπλασιαστής κερδών λογικά θα αρχίσει να μειώνεται, ώσπου να
σταθεροποιηθεί στο επίπεδο του βασικού Ρ/Ε.
Οι πολλαπλασιαστές κερδών παρουσιάζουν αυξομειώσεις, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που
παραμένουν σταθεροί. Μια σειρά από θεωρητικά σενάρια απόκτησης προνομίων μπορούν να
οδηγήσουν σε αυξανόμενους πολλαπλασιαστές κερδών.
Γενικά οι επιχειρήσεις, θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες απόκτησης
προνομίων όσον το δυνατόν γρηγορότερα,

αφού τυχόν καθυστερήσεις θα επιφέρουν

απώλειες ευκαιριών.
Η ύπαρξη σίγουρων ευκαιριών απόκτησης προνομίων, ίσως, απαιτήσει μια περίοδο
αναμονής μέχρι την υλοποίηση επενδύσεων για την εκμετάλλευσή τους. Σε αυτές τις
περιπτώσεις η ανάλωση των προνομίων δεν θα αρχίσει άμεσα και η παρούσα αξία τους θα
αυξάνει διαχρονικά. Κάτω από αυτές τις συνθήκες ο πολλαπλασιαστής κερδών θα αυξάνει
μέχρι που η φάση ανάλωσης θα ξεκινήσει.
Ο πολλαπλασιαστής κερδών θα κινηθεί ανοδικά,

όταν μια επιχείρηση εισάγει μια

καινοτομία ή πραγματοποιήσει μια ανακάλυψη, που θα προσφέρει μια νέα και απροσδόκητη
αύξηση των

πιθανοτήτων απόκτησης προνομίων.

Τέτοιες

πιθανότητες απόκτησης

προνομίων παρέχουν ένα άμεσο απροσδόκητο κέρδος στους σημερινούς μετόχους με
αποτέλεσμα ο πολλαπλασιαστής κερδών να κινείται ανοδικά. Από ένα σημείο και πέρα, ο
κύκλος ανάλωσης των προνομίων επαναλαμβάνεται και ο δείκτης Ρ/Ε τελικά παρουσιάζει
κάμψη διαμορφούμενος στα επίπεδα του βασικού Ρ/Ε.
Στη βασική περίπτωση κατά την οποία η αξία προνομίων είναι καθορισμένη σε έκταση και
χρονικά, οι μεταβλητές που χαρακτηρίζουν μια επιχείρηση θα συμπεριφέρονται γενικά κατά
τρόπο προβλέψιμο.
Ειδικότερα :
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□

Η ανάλωση της αξίας προνομίων θα οδηγήσει σε δημιουργία κερδών πέρα των
κανονικών.

□

Η δημιουργία μη κανονικών κερδών θα διακοπεί απότομα, από τη στιγμή που οι
ευκαιρίες απόκτησης προνομίων χρηματοδοτηθούν πλήρως.

□

Ο πολλαπλασιαστής κερδών θα οδηγηθεί σταδιακά στα κανονικά επίπεδά του ακόμα
και αν η μεγέθυνση των κερδών παραμένει υψηλή.

□

Κατά την περίοδο της ανάλωσης της αξίας προνομίων, η ανατίμηση της τιμής της
μετοχής της επιχείρησης θα είναι χαμηλότερη από τη μεγέθυνση των κερδών, με τη
διαψορά μεταξύ αυτών των μεγεθών να είναι ίση σε γενικές γραμμές με τον ρυθμό
κάμψης του πολλαπλασιαστή κερδών.

□

Από τη στιγμή που η αξία των προνομίων έχει αναλωθεί πλήρως, τα κέρδη, μερίσματα
και η τιμή μετοχές θα μεγεθύνονται με τον ίδιο ρυθμό, που καθορίζεται από την
πολιτική παρακράτησης κερδών της κάθε επιχείρησης.

Παράλληλα, υπάρχει το θέμα αποτίμησης της αξίας μιας επιχείρησης με βάση την
πρόβλεψη

του

ρυθμού

αύξησης των

κερδών

σε

μια

ορισμένη

χρονική

περίοδο.

Εξατομικευμένα, ο ρυθμός μεγέθυνσης των κερδών δεν αποτελεί επαρκές στατιστικό μέτρο.
Ειδικότερα, ακόμα και αν ακολουθείται η ίδια τακτική απόκτησης αξίας προνομίων,
διαφορετικές επενδυτικές επιλογές πιθανόν να

οδηγήσουν σε διαφορετικά

επίπεδα

μεγέθυνσης των κερδών σε διαφορετικές περιόδους, αλλά σε τελευταία ανάλυση η
προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση θα είναι ίδια και θα καταλήξουμε στο ίδιο Ρ/Ε.
Κάτω από το πρίσμα του μοντέλου της αξίας προνομίων (franchise model) η πρόκληση
είναι να διερευνήσουμε την κατάσταση πέρα από τα τρέχοντα κέρδη, έτσι ώστε να
διακρίνουμε τη φύση, τις διαστάσεις και τη διάρκεια από τις ευκαιρίες για απόκτηση
προνομίων σε μια επιχείρηση. Οι διάφορες επενδυτικές ευκαιρίες, δημιουργούν την αξία
προνομίων, που αποτελεί σε τελευταία ανάλυση την πηγή που οδηγεί σε υψηλούς
πολλαπλασιαστές κερδών.

11.2.

ΥΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (TANGIBLE VALUE) ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ (FRANCHISE

VALUE)
11.2.1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Η θεωρητική αξία αγοράς μιας επιχείρησης μπορεί να εκφραστεί σαν το άθροισμα της
υλικής αξίας (TV) και της αξίας προνομίων (FV) :

Αξία αγοράς

=

Υλική αξία + Αξία προνομίων
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Χρησιμοποιούμε τον όρο υλική αξία, προκειμένου να περιγράφουμε την αξία της ροής των
κερδών με βάση τους διαθέσιμους πόρους της επιχείρησης όταν αυτά προεξοφλούνται με
βάση

τη μέση απόδοση της αγοράς. Με άλλα λόγια η υλική αξία αποτελεί μια μορφή

οικονομικής λογιστικής αξίας.
Από την άλλη, η αξία προνομίων μιας επιχείρησης

αποτελεί

μέτρο καταγραφής της

ικανότητας ανάπτυξης και επέκτασης μιας επιχείρησης διαχρονικά, υλοποιώντας επενδύσεις
σε τομείς που οδηγούν σε αποδόσεις υψηλότερες της αγοράς. Η αξία προνομίων αποτελεί
την καθαρά παρούσα αξία των αποδόσεων όλων των μελλοντικών επενδύσεων απόκτησης
προνομίων

(FIs-franchise

investments).

Οι

μελλοντικές

επενδύσεις

απόκτησης

προνομίων, αντιπροσωπεύουν αξίες εξατομικευμένων επενδύσεων, ενώ η αξία προνομίων
αποτελεί την παρούσα αξία των καθαρών αποδόσεων από τις εν λόγω επενδύσεις.
Για παράδειγμα ας υποθέσουμε μια μη μοχλευμένη απαλλαγμένη φόρων επιχείρηση, που
η λογιστική της αξία ανέρχεται σε $100 εκ. και διαθέτει αξία προνομίων $ 100 εκ., απόδοση
15% επί των ιδίων κεφαλαίων και 20% επί των επενδύσεων για απόκτηση προνομίων (για
αναλυτικά στοιχεία βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 1). Υποθέτουμε ότι υπάρχει ένα σταθερό μέρος κερδών
ύψους $15 εκ. (15% επί $100 εκ.) που υφίσταται διαχρονικά.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Λογιστική αξία (Β)
$100 εκ.
Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (r)
15%
Κέρδη (Ε)
$15 εκ.
Ποσοστό απόδοσης της αγοράς(λ)
________-η 12%
Υλική Αξία (TV)
$125 εκ.
Αξία προνομίων (FV)
______ +$100 εκ.
Αξία αγοράς (MV)
$ 225 εκ.
Πολλαπλασιαστής κερδών (Ρ/Ε)
15
Απόδοση της επένδυσης προνομίων (R)
20%

Η υλική αξία (TV) της επιχείρησης ύψους $125 εκ. προκύπτει από την προεξόφληση των
κερδών που πραγματοποιούνται στο διηνεκές ($15 εκ.) με βάση την απόδοση της αγοράς

(12%).
Όπως προαναφέραμε η θεωρητική αξία αγοράς (MV) είναι το άθροισμα των TV και FV :

MV=$125 εκ. + $100 εκ.=$225 εκ.

Οσον αφορά τον πολλαπλασιαστή κερδών, αυτός προκύπτει από τη διαίρεση της αξίας
αγοράς με τα τρέχοντα κέρδη :

Ρ/Ε

=

$225 εκ./$15 εκ.

=

15

205

Σε αυτό το παράδειγμα η αξία προνομίων, ύψους $100 εκ. αντιπροσωπεύει την αξία που
είναι διαθέσιμη στους σημερινούς μετόχους της επιχείρησης, αποτέλεσμα της επέκτασης σε
νέους τομείς διαχρονικά.
Σε συνδυασμό τα P/E, FV και TV

παρέχουν μια εικόνα της τρέχουσας και μελλοντικής

προοπτικής της επιχείρησης. Πάντως αυτός ο συνδυασμός δεν προσφέρει την ακριβή εικόνα
για το πώς θα κινηθεί μελλοντικά μια επιχείρηση.
Γενικά η διαδικασία μετατροπής της αξίας προνομίων σε υλική αξία μπορεί να περιγράφει
ως εξής :
«και

τα

δύο

μεγέθη

αποτελούν

παρούσες αξίες

μελλοντικών ταμειακών

ροών,

προεξοφλημένες με βάση τη μέση απόδοση της αγοράς. Διαχρονικά τόσο η αξία προνομίων
όσο και η υλική αξία απολαμβάνουν «τόκο» που προσδιορίζεται με βάση την απόδοση της
αγοράς. Ειδικότερα, για την υλική αξία ο ετήσιος «τόκος» λαμβάνει την μορφή των κερδών.
Από θεωρητική άποψη ο επιμερισμός των κερδών είναι αρκετά ξεκάθαρος : διανομή
μερισμάτων, με τα παρακρατηθέντα κέρδη να επανεπενδύονται έτσι που να προσθέτουν
περαιτέρω μεγέθυνση στην υλική αξία.
Οσον αφορά τον «τόκο» που συσχετίζεται με την αξία προνομίων, είναι λιγότερο
ξεκάθαρος σε σχέση με αυτόν της υλικής αξίας. Τα κέρδη της αξίας προνομίων παρομοιάζουν
περισσότερο με την επαύξηση της αξίας μιας ομολογίας. Ειδικότερα, από τη μια μεριά, χωρίς
την ανάλωση της αξίας προνομίων, η τελευταία αυξάνει σε μέγεθος απλά και μόνο γιατί
πλησιάζει ο χρόνος υλοποίησης των επενδύσεων για αυτές. Από την άλλη, όταν μια
επένδυση προνομίων χρηματοδοτείται, η συνολική παρούσα αξία των
λόγω επενδύσεων μειώνεται,

υπολειπόμενων εν

κατά το ποσό των υλοποιούμενων επενδύσεων. Έτσι η αξία

προνομίων επηρεάζεται από την υλοποίηση των ευκαιριών απόκτησης προνομίων, με την
τελευταία να είναι ισοδύναμη με πληρωμές που ακολουθούν την πορεία αξία προνομίων προς
υλική αξία».
Όταν μια ευκαιρία απόκτησης προνομίων, γίνεται διαθέσιμη για άμεση επένδυση, μπορεί
να

χρηματοδοτηθεί

από

παρακρατηθέντα

κέρδη

ή

με

την

χρήση

εξωτερικής

χρηματοδότησης. Η επένδυση προνομίων θα δημιουργήσει επιπλέον νέα κέρδη, τα οποία
αυξάνουν την υλική αξία της επιχείρησης.
Εξαιτίας του γεγονότος ότι η δυνητική αξία των εν λόγω κερδών
ενσωματωμένη στην αξία

προνομίων,

ήταν ήδη

η διαδικασία χρηματοδότησης των ευκαιριών

απόκτησης προνομίων (στρατηγικών πλεονεκτημάτων), απλά μετατρέπει μια δυνητική αξία
σε υλική. Έτσι οι επενδύσεις προνομίων αναλώνουν τις ευκαιρίες κτήσης προνομίων, καθώς
το δυνητικό μέλλον μετατρέπεται σε τρέχουσα πραγματικότητα .
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Παράλληλα, η θεωρητική αξία αγοράς μιας επιχείρησης θα αυξηθεί κατά την αξία των
επενδύσεων, που αφορούν την απόκτηση προνομίων.

Παρόλα αυτά και παρά την

προστιθέμενη αξία των εν λόγω επενδύσεων, η αγοραία αξία μιας επιχείρησης δεν
μεταβάλλεται εξαιτίας μόνο της διαδικασίας ανάλωσης της αξίας προνομίων.

11.2.2. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ
Στο παραπάνω παράδειγμα, η αξία προνομίων της εξεταζόμενης επιχείρησης ανήλθε σε
$100 εκ. βασιζόμενη στην ικανότητά της να υλοποιήσει νέες επενδύσεις απόκτησης
προνομίων που παρέχουν μια απόδοση ιδίων κεφαλαίων ίση με 20% στο διηνεκές. Κάθε $1
εκ.

τέτοιων

επενδύσεων

δημιουργεί

μια

ροή

κερδών

ίση

με

$200.000

ετησίως.

Προεξοφλώντας την εν λόγω ροή των κερδών με 12% προκύπτει :

Πρόσθετη Υλική Αξία

=

$200.000/0,12

= $1,67 εκ.

Η καθαρή αξία που προστίθεται στους μετόχους της επιχείρησης είναι $0,67 εκ., γιατί μια
πρόσθετη επένδυση $1 εκ. απαιτείται ώστε να επιτευχθεί η αξία των $1,67 εκ.. Έτσι μια αξία
προνομίων ίση με $100 εκ. προκύπτει από τη δυνατότητα να υλοποιηθούν μια σειρά από
επενδύσεις απόκτησης προνομίων με μια συνολική παρούσα αξία ίση με $150 εκ. ($100
εκ.=$150 εκ.*0,67).
Επειδή, προσδιορίζουμε το σύνολο όλων των επενδύσεων απόκτησης προνομίων σε
όρους παρούσας αξίας, η αξία προνομίων είναι ίδια είτε το ποσό των $150 εκ. σε επενδύσεις
αναλώνεται άμεσα είτε επιμερίζεται διαχρονικά. Περαιτέρω, γίνεται η υπόθεση ότι οι
ευκαιρίες επενδύσεων χρηματοδοτούνται είτε από τα παρακρατηθέντα κέρδη είτε μέσω
εξωτερικής χρηματοδότησης.
Στο παράδειγμα που αναλύουμε, οι ευκαιρίες απόκτησης προνομίων μπορούν να
χρηματοδοτηθούν πλήρως μέσω των κερδών με ένα ποσοστό παρακράτησης (κερδών) ίσο
με 85%. Στην πρώτη χρονιά, η επιχείρηση πραγματοποιεί κέρδη $15 εκ., επενδύει ποσό
$12,75 εκ. (85% των $15 εκ.) στις δραστηριότητες απόκτησης προνομίων και τα υπόλοιπα
$2,25 εκ. διανέμονται στους μετόχους ως μερίσματα.
Στη δεύτερη χρονιά, τα $15 εκ. σε κέρδη προσαυξάνονται κατά $2,55 εκ. από τα κέρδη
των νέων δραστηριοτήτων (απόδοση 20% των $12,75 εκ.). Αυτή η αύξηση αντιπροσωπεύει
μεγέθυνση ίση με 17%, αυξάνοντας έτσι το διαθέσιμο κεφάλαιο για επένδυση στα τέλη της
δεύτερης χρονιάς.
Αυτή η μορφή επενδυτικής ανάπτυξης, υποθέτουμε ότι συνεχίζεται μέχρι και το 10ο έτος.
Στο σημείο αυτό σχεδόν το σύνολο της αξίας προνομίων έχει αναλωθεί. Η διαδικασία
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ανάλωσης ολοκληρώνεται στον 11° χρόνο και όλα τα επί πρόσθετα παρακρατηθέντα κέρδη
μπορούν να επενδυθούν με μια μέση απόδοση της αγοράς ίση με 12%. Κάτω από το πρίσμα
τέτοιων επενδύσεων στην αγορά ο ρυθμός μεγέθυνσης των κερδών μειώνεται στο 10,2%
(85% του 12%).
Στην γραφική παράσταση C απεικονίζεται πως η λογιστική αξία της επιχείρησης αυξάνει
διαχρονικό ενώ το μέγεθος της παρούσας αξίας των υπολειπόμενων ευκαιριών απόκτησης
προνομίων περιορίζεται.
Αξία (εκ. $)

Γραφική παράσταση C

150

Ισοδύναμη ανάπτυξη
(%)

50

0

13

14

15

Αρχική λογιστική αξία
Σωρευτικές επενδύσεις απόκτησης προνομίων
Σωρευτική αξία αγοράς
Παρούσα αξία μελλοντικών επενδύσεων απόκτησης προνομίων

Ισοδύναμη ανάπτυξη

Αρχικά η παρούσα αξία όλων των μελλοντικών επενδύσεων απόκτησης προνομίων είναι
ίση με το 150% της λογιστικής αξίας. Πρόκειται για τη λεγάμενη ισοδύναμη ανάπτυξη (G).
Στα τέλη της πρώτης χρονιάς, η εν λόγω λογιστική αξία αυξάνει κατά $12,75 εκ. και
ταυτόχρονα υπάρχει μια μικρή αύξηση της παρούσας αξίας των μελλοντική επενδύσεων
απόκτησης προνομίων, αφού η αύξηση της τελευταίας καθώς προχωράμε κατά έτος είναι
μεγαλύτερη από μια επένδυση ίση με $12,75 εκ..
Παράλληλα, όταν οι επιπλέον επενδύσεις απόκτησης προνομίων είναι υψηλότερες των
κερδών, η παρούσα αξία των μελλοντικών εν λόγω επενδύσεων μειώνεται.
Η αξία προνομίων αναλώνεται πλήρως στον 11° χρόνο, όπου τα παρακρατηθέντα κέρδη
είναι υψηλότερα από την υπολειπόμενη δυνητική αξία προνομίων, οπότε τα εν λόγω κέρδη
θα πρέπει να επενδυθούν στην αγορά. Από τον 12° χρόνο, οι αυξήσεις της λογιστικής αξίας
είναι αποκλειστικά αποτέλεσμα επενδύσεων στην αγορά και ο πολλαπλασιαστής κερδών θα
μειωθεί και θα διαμορφωθεί στα επίπεδα του βασικού δείκτη Ρ/Ε (8,33).
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11.2.3. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΞΙΑΣ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ (FRANCHISE FACTORS)
11.2.3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ο θεωρητικός πολλαπλασιαστής κερδών μπορεί να εκφραστεί ως εξής :

Ρ/Ε

=

Βασικός Ρ/Ε + (Συντελεστής αξίας προνομίων * Ισοδύναμη ανάπτυξη)

Ή
Ρ/Ε

=

l/k+ (FF*G)

Ο συντελεστής της αξίας προνομίων (FF) αποτελεί

μέτρο της ικανότητας του

πολλαπλασιαστή κερδών για δημιουργία ωφελειών από νέες επενδύσεις, και μπορεί να
προσδιοριστεί από την εξής σχέση59 :

FF

=

(R-k)
________
r*k

Όπου :
Γ=απόδοση της τρέχουσας λογιστικής αξίας των ιδίων κεφαλαίων.

R= απόδοση με βάση τις μελλοντικές επενδύσεις απόκτησης προνομίων.
Ι<=ποσοστό απόδοσης της αγοράς.
Όπως προσδιορίστηκε

παραπάνω, η ισοδύναμη ανάπτυξη (G) μετρά το μέγεθος των

νέων επενδύσεων απόκτησης προνομίων σε όρους παρούσας αξίας, εκφρασμένη ως ποσοστό
της

τρέχουσας λογιστικής αξίας. Κατ'αρχήν η επιχείρηση που εξετάζουμε διαθέτει μια

παρούσα αξία της δυνητικής επένδυσης απόκτησης προνομίων ίση με $150 εκ. και
ισοδύναμη ανάπτυξη 150%. Με βάση αυτά τα στοιχεία και σε συνδυασμό με την υπόθεση
ότι η απόδοση της τρέχουσας λογιστικής αξίας των ιδίων κεφαλαίων είναι 15%, ο
συντελεστής αξίας προνομίων ανέρχεται σε 4,44 και επομένως :

Ρ/Ε

=

8,33+4,44*1,5

= 15

Διαχρονικά, καθώς η αξία προνομίων αναλώνεται με την υλοποίηση του προγράμματος
επενδυτικών ευκαιριών, η λογιστική αξία της επιχείρησης μεγεθύνεται. Αυτή η διαδικασία

59 Για αναλυτική παρουσίαση της εν λόγω σχέσης βλέπε στο παράρτημα (σελ.40) του άρθρου "The Franchise
Factor for Leveraged Firms" Financial Analysts Journal, November/December 1991, των Matin L. Leibowitz και
Stanley Kogelman.
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οδηγεί σε μια κάμψη της αξίας του G

μέχρι που θα πάρει την τιμή μηδέν και η αξία

προνομίων αναλωθεί πλήρως τον 11° χρόνο.
Η διαχρονική μεταβολή του G παρουσιάζεται στη γραφική παράσταση D

που

απεικονίζει ταυτόχρονα πως μεταβάλλονται το FF και το Ρ/Ε. Ο FF παρουσιάζεται σχετικά
σταθερός, παρουσιάζοντας μια κάμψη με χαμηλό ρυθμό στην εξεταζόμενη περίοδο των 11
ετών.

ΧΡΟΝΟΣ (ΕΤΗ)

ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ D : Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ Ρ/Ε

Το διαφορικό Ρ/Ε, που αναφέρεται στην αξία πέραν από το βασικό Ρ/Ε, είναι το γινόμενο
του FF με το G. Με την πάροδο του χρόνου το Ρ/Ε θα αντανακλά την ταχεία εξασθένηση
του G και τη συγκρατημένη κάμψη του FF. Η γραφική παράσταση D απεικονίζει ότι από τον
11° χρόνο, το διαφορικό Ρ/Ε εξαφανίζεται ολοκληρωτικά, και ο πολλαπλασιαστής κερδών
παίρνει τη βασική του τιμή 8,33.

11.2.3.2. Η ΑΞΙΑ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ
Η πορεία του πολλαπλασιαστή κερδών στο χρόνο, μπορεί να κατανοηθεί καλλίτερα
παρατηρώντας πως η αξία προνομίων εξασθενεί, όταν τίθεται σε λειτουργία η διαδικασία της
ανάλωσής της.
Παραπάνω, η γραφική παράσταση C απεικόνισε πως η παρούσα αξία των διαθέσιμων
επενδύσεων απόκτησης προνομίων μεταβλήθηκε κατά τη διάρκεια της Ιίμηνης περιόδου
ανάλωσης.
Η αξία προνομίων αποτελεί απλά ένα πολλαπλασιαστή της εν λόγω παρούσας αξίας (0,67
στο παράδειγμά μας όπως προσδιορίστηκε παραπάνω) και ακολουθεί το ίδιο χρονικό
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πρότυπο μεταβολής. Η γραφική παράσταση Ε απεικονίζει την χρονική πορεία της αξίας
αγοράς και τα δύο συστατικά της μέρη (αξία προνομίων και υλική αξία).

Ρ/Ε

ΧΡΟΝΟΣ (ΕΤΗ)

ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Ε : ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η σχέση ανάμεσα στην υπολειπόμενη παρούσα αξία των επενδύσεων προνομίων και των
μεταβολών της αξίας προνομίων καθώς και της υλικής αξίας, μπορούν να αναλυθούν από
μια άλλη οπτική γωνία, εκφράζοντας τις εν λόγω αξίες ως ποσοστά της αξίας αγοράς (βλέπε
γραφική παράσταση F) . Το ποσοστό της αξίας προνομίων μειώνεται σταθερά ακόμα και
στα πρώτα χρόνια όπου υπάρχει κάποια μεγέθυνση της παρούσας αξίας. Σημειώνεται ότι, ο
δείκτης Ρ/Ε μειώνεται παράλληλα με το ποσοστό της αξίας προνομίων.

ΧΡΟΝΟΣ (ΕΤΗ)

ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ F : ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ FV ΚΑΙ TV
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Η σχέση ανάμεσα στον πολλαπλασιαστή κερδών και των αναλογιών FV και TV, μπορεί να
γίνει περισσότερο σαφής εκφράζοντας το Ρ/Ε σε όρους του δείκτη FV/TV60 :

Ρ/Ε

=

(Βασικό P/E)*(l+f-Ratio)

Όπου f-ratio=FV/TV.
Η εν λόγω σχέση δείχνει ότι ο δείκτης f ενσωματώνει όλες τις πληροφορίες που
απαιτούνται για τον προσδιορισμό του πολλαπλασιαστή κερδών. Μια πρόσθετη ερμηνεία
αναφέρεται στο γεγονός ότι ο δείκτης f είναι το ποσοστό κατά το οποίο ο πραγματικός Ρ/Ε
είναι υψηλότερος του βασικού.
Η γραφική παράσταση G απεικονίζει πως ο δείκτης f

διαχρονικά καθορίζει τον

πολλαπλασιαστή κερδών.

Ρ/Ε ή FF

ΧΡΟΝΟΣ (ΕΤΗ)

ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ G : Ρ/Ε και F-RATIO

11.2.3.3. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Μέχρι στιγμής θεωρήσαμε ότι όλες οι επενδύσεις είναι επενδύσεις απόκτησης προνομίων
(στρατηγικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων) . Παρόλα αυτά μια επιχείρηση μπορεί να
αποφασίσει

για

διάφορους λόγους

να

υλοποιήσει

άλλες

εναλλακτικές

επενδύσεις

προκειμένου να πετύχει αποδόσεις ίσες με αυτές της αγοράς. Από τη στιγμή που η αξία
προνομίων έχει αναλωθεί πλήρως, η διοίκηση της επιχείρησης πιθανόν να συνεχίσει να
παρακρατεί ένα ορισμένο ποσοστό των κερδών, που μπορούν να επενδυθούν για να
πετύχουν απόδοση ίση με αυτή της αγοράς.
60 Είναι, γνωστό ότι MV=TV+FV=(TV)(1+FV/TV),

P/E=MV/E=(TV/E)(l+FV/TV)=(l/k)(l+f-ratio).
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Τέτοιες επενδύσεις, θα επιφέρουν μεγέθυνση στη λογιστική και υλική αξία, έτσι που η
συνολική αξία της επιχείρησης θα αυξηθεί, χωρίς όμως αυτές να οδηγούν σε Ρ/Ε υψηλότερο
από τον βασικό (βλέπε γραφική παράσταση Η).

Ρ/Ε

Ρυθμός
ανάπτυξης

(%)

ΧΡΟΝΟΣ (ΕΤΗ)
ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Η : Επίδραση Ρ/Ε σε σχέση με ρυθμό ανάπτυξης

Ειδικότερα, αν υποθέσουμε ότι μια επιχείρηση παρακρατεί 85% των κερδών ακόμα και
μετά την ανάλωση της αξίας προνομίων, τότε η μετά-προνομίων παρακράτηση θα οδηγήσει
σε αύξηση των κερδών κατά 10,2%. Περαιτέρω, αν το ποσοστό παρακράτησης είναι 50%, η
επιτυγχανόμενη 6% (0,5*12%) μεγέθυνση των κερδών δεν θα έχει καμία επίδραση
διαχρονικά στο Ρ/Ε.

11.2.4. Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΓΕΝΟΥΣ (ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗΣ) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η διαισθητική προσφυγή στην προσπάθεια για ομοιόμορφη ανάπτυξη διαθέτει κάποια
δύναμη. Σε μια ιδανική κατάσταση, οι απαιτήσεις της διοίκησης των μετόχων, των αναλυτών
και των λογιστών θα ικανοποιούνταν από μια τέτοια απλή διαδικασία μεγέθυνσης. Έτσι δεν
αποτελεί έκπληξη ότι η αρχή της ομοιόμορφης ανάπτυξης εμπνέει κάπως τη διαδικασία για
το πώς θα πρέπει η αξία των ιδίων κεφαλαίων να μεγεθυνθεί με την πάροδο του χρόνου.
Θα ήταν ιδανικό, αν η διαδικασία επέκτασης μιας επιχείρησης έπαιρνε τη μορφή ενός
μοναδικού ρυθμού μεγέθυνσης, που θα οδηγούσε στην ύπαρξη ομοιογένειας σε όλες τις
μεταβλητές της εν λόγω επιχείρησης - τιμή, λογιστική αξία, κέρδη και μερίσματα. Στην
πραγματικότητα όμως η ανάπτυξη είναι ακανόνιστη, αφού δεν ενσωματώνει ομοιομορφία
και ομοιογένεια διαχρονικά, κατά την επίδρασή της στα χαρακτηριστικά της επιχείρησης.
Η γραφική παράσταση I συγκρίνει τους ρυθμούς αύξησης της τιμής και των κερδών
μιας επιχείρησης που ακολουθεί ένα σταθερό ποσοστό παρακράτησης κερδών ίσο με 85%.
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Κατά τη φάση ανάλωσης της αξίας προνομίων, ο ρυθμός μεγέθυνσης των κερδών είναι
σταθερά 17%, σε αντίθεση με το ποσοστό ανατίμησης της τιμής της μετοχής που ανέρχεται
μόνο σε 11% στο αρχικό στάδιο .
Καθώς ο ρυθμός ανατίμησης της τιμής της μετοχής μειώνεται ελαφρά κατά την περίοδο
ανάλωσης της αξίας προνομίων, το χάσμα ανάμεσα στους ρυθμούς αύξησης κερδών και
τιμής γίνεται

κάπως ευρύ. Από τη στιγμή

που η ανάλωση της αξίας προνομίων

ολοκληρώνεται, όλα τα παρακρατηθέντα κέρδη επενδύονται με αποδόσεις ίσες με αυτές της
αγοράς και ο ρυθμός μεγέθυνσης τιμής και κερδών είναι ίσος με 10,2%.
Η γραφική παράσταση I επίσης απεικονίζει την περίπτωση κατά την οποία η μετάπρονομίων περίοδος διαθέτει 50% ποσοστό παρακράτησης κερδών καταλήγοντας σε αύξηση
των κερδών κατά 6%.
Από την παραπάνω ανάλυση βλέπουμε ότι η μετά - προνομίων ανατίμηση της μετοχής
συμπίπτει με τον ρυθμό μεγέθυνσης των κερδών.

ΧΡΟΝΟΣ (ΕΤΗ)

ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ I : ΜΕΓΈΘΥΝΣΗ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ

11.2.5. Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ ΚΕΡΔΩΝ

Για διάφορους λόγους υπάρχει η τάση να μιλάμε για ανάπτυξη, που παίρνει τη μορφή
ενός απλού ρυθμού που ενσωματώνεται σε όλες τις μεταβλητές της επιχείρησης. Έτσι αν μια
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επιχείρηση μπορεί να βασίζεται σε μια τέτοια ομοιόμορφη ανάπτυξη, ο πολλαπλασιαστής
κερδών θα παρέμενε σταθερός διαχρονικά.
Με

βάση

το

υπόδειγμα

της

αξία

απόκτησης

προνομίων,

ο

μόνος

σταθερός

πολλαπλασιαστής κερδών είναι ο βασικός, που είναι χαρακτηριστικός της μετά προνομίων
περιόδου.
Το εν λόγω μοντέλο, θεωρεί όλα τα άλλα Ρ/Ε σαν συνεχόμενη ροή, που παρουσιάζουν
αύξηση, καθώς οι μελλοντικές ευκαιρίες απόκτησης προνομίων αρχίζουν να υλοποιούνται, και
μείωση καθώς οι διαθέσιμες επενδύσεις προνομίων χρηματοδοτούνται και αναλώνονται.
Αν η αξία προνομίων μιας επιχείρησης αναλωθεί σε κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο,
το Ρ/Ε θα μειωθεί και θα διαμορφωθεί στο βασικό Ρ/Ε. Συνεπώς, υψηλοί πολλαπλασιαστές
κερδών στην ουσία είναι μη διατηρήσιμοι.
Στην πραγματικότητα στο υπόδειγμα της αξίας προνομίων, αν δημιουργούνται υψηλά
κέρδη από την ανάλωση των προνομίων, τότε προκύπτουν τα εξής :
1. Τα υψηλά κέρδη πιθανόν να περιοριστούν απότομα και όχι σταδιακά.
2. Ο πολλαπλασιαστής κερδών έχει την τάση να εξασθενεί ακόμα και κατά την περίοδο
υψηλής ανάπτυξης των κερδών.
3. Η μεγέθυνση της τιμής θα είναι διαφορετική από αυτή των κερδών.
Η γραφική παράσταση I απεικονίζει τη διαφορά ανάμεσα σε μεγέθυνση κερδών και
τιμών.
Η ποσοστιαία μεταβολή στο Ρ/Ε είναι σε θέση να ερμηνεύσει το χάσμα ανάμεσα σε
ανατίμηση τιμής και μεγέθυνση κερδών. Υπάρχει μια γενική σχέση που υφίσταται ανάμεσα
στους ρυθμούς μεγέθυνσης των κερδών, της τιμής μετοχής και του Ρ/Ε :

9ρ

=

9ε +9ρ/ε

Η παραπάνω προσέγγιση δεν εξαρτάται από το υπόδειγμα της αξίας προνομίων61 . Η
γραφική παράσταση J απεικονίζει τους τρεις ρυθμούς ανάπτυξης για τα δύο προηγούμενα
παραδείγματα όσον αφορά τις περιόδους της αξίας προνομίων και μετά προνομίων, όπου
φαίνεται η επίδραση της μεταβολής του Ρ/Ε στην μεγέθυνση της τιμής της μετοχής.

61 Επειδή (l+gP)=Nea τιμή/παλαιά τιμή και Ρ=(Ε)(Ρ/Ε) προκύπτει ότι (l+gP)= (l+gE) (l+gP/E) -> gP=gE+gP/E+
(gE) (gP/E). Ο τελευταίος όρος τείνει στο μηδέν οπότε προκύπτει η σχέση του κυρίως κειμένου.
215

17
ΓΡΑΦΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗJ
ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ
Ρ/Ε

10,2

ΡΥΘΜΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

6

(%)

0
-5

-10

15

10

15

ΧΡΟΝΟΣ (ΕΤΗ)

Όπως είδαμε παραπάνω η μεγέθυνση των κερδών παραμένει σταθερά στο 17% μέχρι ένα
σημείο και στη συνέχεια μειώνεται στο 10,2% ή 6% ανάλογα με το αν το μετά την αξία
προνομίων ποσοστό παρακράτησης των κερδών ανέρχεται σε 85% ή 50% αντίστοιχα. Στα
πρώτα στάδια,

ο ρυθμός μεγέθυνσης του Ρ/Ε είναι αρνητικός κατά 5,13%. Όταν

συσχετισθεί με το ρυθμό αύξησης των κερδών κατά 17%, θα οδηγήσει σε μια αύξηση της
τιμής της μετοχής περίπου κατά 11%.
Διαχρονικά οι ρυθμοί μεγέθυνσης τιμής και πολλαπλασιαστή κερδών παρουσιάζουν μια
μέτρια κάμψη.
Όταν το Ρ/Ε σταθεροποιηθεί κατά τη διάρκεια της μετά προνομίων περιόδου το gP/E =0
και οι ρυθμοί ανάπτυξης κερδών και τιμής συμπίπτουν.

11.3. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΞΙΑΣ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ
Σε όλα τα παραδείγματα παραπάνω βασιστήκαμε

στη μορφή της επένδυσης για

απόκτηση προνομίων που δημιούργησε μια αύξηση στα κέρδη κατά 17% στην υπό εξέταση
περίοδο των 11 χρόνων.
Παρακάτω θα δούμε ότι λειτουργεί η ίδια αρχή μεγέθυνσης όταν το υπόδειγμα της αξίας
προνομίων εφαρμόζεται σε διαφορετικές μορφές ανάλωσής της.
Στη γραφική

παράσταση

Κ γίνεται

σύγκριση της επιχείρησης που εξετάσαμε

παραπάνω, με μια άλλη επιχείρηση που έχει την ίδια αξία προνομίων αλλά διαφορετική
χρονική περίοδο (15 χρόνια) εκμετάλλευσης αυτών.
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15
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ΓΡΑΦΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Κ

ΧΡΟΝΟΣ (ΕΤΗ)

Οι

εν λόγω ευκαιρίες απόκτησης προνομίων μπορούν να

χρηματοδοτηθούν

με

παρακρατηθέντα κέρδη ίσα με το 70% και με μεγέθυνση κερδών ίση με 14%.
Στα πρώτα στάδια και οι δύο επιχειρήσεις, παρουσιάζουν ίδια τα μεγέθη : TV, FV και Ρ/Ε,
αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι ο πολλαπλασιαστής κερδών παρουσιάζει χαμηλότερο ρυθμό
κάμψης για τη νέα επιχείρηση και γίνεται ίσος με τον βασικό Ρ/Ε (8,33) στο τέλος των 15
χρόνων.
Τώρα ας υποθέσουμε την ύπαρξη μιας τρίτης επιχείρησης που έχει την ίδια αρχική αξία
προνομίων,

αλλά η εκμετάλλευση των ευκαιριών απόκτησης προνομίων δεν μπορεί να

ξεκινήσει στα πρώτα πέντε χρόνια. Παράλληλα, ο συντελεστής παρακράτησης των κερδών
της εν λόγω επιχείρησης ανέρχεται σε 85%.
Κατά τη διάρκεια της πενταετούς προ προνομίων περιόδου, τα παρακρατηθέντα κέρδη
επενδύονται με μια απόδοση αγοράς ίση με 12%, καταλήγοντας σε μια μεγέθυνση των
κερδών κατά 10,2%. Όταν ξεκινήσει η ανάλωση των προνομίων ο ρυθμός μεγέθυνσης των
κερδών αυξάνει σε 17%. Τέλος, στη μετά προνομίων περίοδο ο ρυθμός μεγέθυνσης των
κερδών παρουσιάζει κάμψη και διαμορφώνεται στο αρχικό 10,2%.
Η γραφική παράσταση L απεικονίζει τους πολλαπλασιαστές κερδών και τους ρυθμούς
μεγέθυνσης των κερδών της δεύτερης και τρίτης επιχείρησης που προαναφέραμε παραπάνω.
Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι για την επιχείρηση που παρουσιάζει καθυστέρηση στην
εκμετάλλευση των ευκαιριών προνομίων, ο πολλαπλασιαστής κερδών παρουσιάζει μικρή
αύξηση κατά τη διάρκεια της πενταετούς προ προνομίων περίοδο. Στη συνέχεια φθάνει στο
ανώτατο σημείο και τέλος παρουσιάζει κάμψη για να διαμορφωθεί στο επίπεδο του βασικού
Ρ/Ε στο τέλος του 17ου έτους.
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Χρόνος (έτη)
ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ L : ΤΟ Ρ/Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ

Η ερμηνεία της ανοδικής πορείας του Ρ/Ε, μπορεί να βασιστεί στη διαδικασία δημιουργίας
της αξίας προνομίων όπως αυτή παρουσιάζεται στη γραφική παράσταση Μ. Ας θυμηθούμε
ότι τόσο η αξία προνομίων όσο και η υλική αξία δημιουργούν έσοδα «τόκων» με βάση την
απόδοση της αγοράς. Παρόλα αυτά χωρίς την ανάλωση της αξίας προνομίων, τα
ψευδοκέρδη της αξίας αυτής προστίθενται ώστε να δημιουργήσουν μια νέα αξία προνομίων.
Από την άλλη μεριά η υλική αξία παρουσιάζει μια ανάπτυξη με χαμηλότερο ρυθμό, αφού
ένα ποσοστό των κερδών διανέμεται ως μέρισμα.

ΧΡΟΝΟΣ (ΕΤΗ)

ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Μ : ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΞΙΑΣ ΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ
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Με βάση τα παραπάνω, κατά τη διάρκεια της προ προνομίων περιόδου, η αξία προνομίων
αυξάνει γρηγορότερα από την υλική αξία, και ο δείκτης f-ratio κινείται ανοδικά, με τελικό
αποτέλεσμα να αυξάνει ο πολλαπλασιαστής κερδών (βλέπε γραφική απεικόνιση Ν).
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ΧΡΟΝΟΣ (ΕΤΗ)
ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Ν : Ρ/Ε ΚΑΙ F-RATIO ΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΩΝΟΥΝ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ

Στο 5° έτος ξεκινά η ανάλωση της αξίας προνομίων, οδηγώντας σε ανάπτυξη του FV με
χαμηλότερο ρυθμό και πιο γρήγορη αύξηση της TV, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει κάμψη ο
δείκτης f-ratio. Παράλληλα, ο Ρ/Ε φθάνει στο ανώτατο σημείο του και στη συνέχεια
παρουσιάζει κάμψη διαμορφούμενος στα επίπεδα του 8,33 (βασικός Ρ/Ε) από τη στιγμή που
η αξία προνομίων έχει αναλωθεί πλήρως.
Στην ανάλυσή

μας παραπάνω, υποθέσαμε ότι η αξία προνομίων ενσωματώνει την

προεξόφληση όλων των ευκαιριών για επενδύσεις, με αποδόσεις υψηλότερες από αυτές της
αγοράς.
Στην πράξη το μέλλον είναι αβέβαιο και υπάρχει δυσκολία στην πρόβλεψη όλων εκείνων
των καταστάσεων, όπου το μέγεθος της επιχείρησης τα κανάλια διανομής των προϊόντων,
τα διαθέσιμα κεφάλαια, η τεχνολογία και στρατηγικές συμμαχίες θα οδηγήσουν σε αποδόσεις
υψηλότερες από αυτές της αγοράς. Έκτακτα γεγονότα - θετικά ή αρνητικά- παρουσιάζονται
με κάποια συχνότητα.
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Στην γραφική παράσταση Ο απεικονίζεται το δείκτης f-ratio και το Ρ/Ε μιας επιχείρησης
που αντιμετωπίζει μια μη αναμενόμενη αύξηση της αξίας προνομίων.

ΧΡΟΝΟΣ (ΕΤΗ)

ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Ο

Ειδικότερα, στον 5° χρόνο μια σημαντική ανακάλυψη, δημιουργεί άμεσα βελτίωση των
προοπτικών της επιχείρησης. Αναφέρεται στην ευκαιρία για επένδυση επιπλέον $150 εκ. (σε
όρους παρούσας αξίας) σε επιχειρηματικά σχέδια που έχουν απόδοση ιδίων κεφαλαίων 20%
στο διηνεκές. Κατά συνέπεια η νέα αυτή ανακάλυψη, προσθέτει επιπλέον $100 εκ. στην αξία
προνομίων (0,67*$150 εκ.). Αυτή η αύξηση ενσωματώνεται άμεσα στην αγοραία αξία της
επιχείρησης.
Η νέα ανακάλυψη δεν επηρεάζει την υλική αξία της επιχείρησης αφού τα έκτακτα
γεγονότα, συσχετίζονται μόνο με τη μελλοντική δημιουργία κερδών.
Όταν η σύνθεση της συνολικής αξίας της επιχείρησης μεταβάλλεται σε όρους της σχετικής
σπουδαιότητας των FV και TV, θα μεταβληθεί ανάλογα και ο δείκτης f-ratio.
Η γραφική παράσταση Ο απεικονίζει πως η μεταβολή στο δείκτη f-ratio δημιουργεί μια
ανοδική τάση στον πολλαπλασιαστή κερδών. Από τη στιγμή που παρουσιάστηκε το έκτακτο
γεγονός, και έχει ενσωματωθεί στην αξία αποτίμησης της επιχείρησης η ανάλωση της αξίας
προνομίων και η κάμψη του Ρ/Ε είναι ανάλογη με αυτή που παρουσιάστηκε παραπάνω.
Συμπερασματικά, και εδώ βλέπουμε τον κεντρικό ρόλο του δείκτη f-ratio κατά τον
καθορισμό τόσο της σημαντικότητας και της δυναμικότητας των μεταβολών του Ρ/Ε.
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11.4. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η αξία προνομίων (franchise value) είναι ένα είδος αϋλού αγαθού (intangible asset)
που προσθέτει μεγαλύτερη αξία σε μια επιχείρηση, από αυτή που προκύπτει από τις
οικονομικές της καταστάσεις.
Η εν λόγω αξία δύσκολα μπορεί να ποσοτικοποιηθεί, αλλά αποτελεί ένα πραγματικό
συστατικό στοιχείο κατά την ανάλυση μετοχών και υφίσταται στην περίπτωση κατά την
οποία μια επιχείρηση μπορεί να πετύχει υψηλότερες πωλήσεις από αυτές που αναμένεται να
επιτευχθούν με βάση τις υπάρχουσες δυνατότητες της επιχείρησης : τιμές πώλησης
παραγωγική δυναμικότητα, λειτουργίες marketing, διαφήμισης και διανομής .
Ένας σημαντικός παράγοντας που οδηγεί στην αξία προνομίων είναι η διάθεση από μια
επιχείρηση προϊόντων επώνυμων (brand name).
Σε μια ιδανική οικονομία χωρίς έκτακτα γεγονότα, οι μελλοντικές επενδύσεις απόκτησης
προνομίων

(στρατηγικών

ανταγωνιστικών

πλεονεκτημάτων)

μιας

επιχείρησης

θα

καθορίζονταν με ακρίβεια και η αξία προνομίων (franchise value) θα μπορούσε με
πληρότητα να καθορίσει τον πολλαπλασιαστή κερδών.
Σε γενικές γραμμές ο πολλαπλασιαστής κερδών υπόκεινται σε δυνάμεις που προκαλούν
κάμψη ώστε αυτός να διαμορφωθεί στα επίπεδα του βασικού Ρ/Ε καθώς η αξία προνομίων
αναλώνεται.
Στο πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων, οι πολλαπλασιαστές κερδών κινούνται ανοδικά
και καθοδικά. Νέες πληροφορίες για τις επιχειρήσεις και τους κλάδους δραστηριοποίησης
τους συνεχώς τίθενται στη διάθεση των επενδυτών και δημιουργούνται νέα επενδυτικά
σενάρια, παλαιό σενάρια παραμερίζονται και οι πιθανότητες υλοποίησης των επιχειρηματικών
σχεδίων αναπροσαρμόζονται.
Ο εν λόγω συνδυασμός επαναξιολόγησης των παλαιότερων αξιών προνομίων

και

αποκάλυψης νέων προοπτικών, οδηγούν σε μεταβολές των πολλαπλασιαστών κερδών.
Συμπερασματικά, στην πράξη η χωρίς αντίρρηση ιδανική φύση του μοντέλου της αξίας
προνομίων μπορεί να αποδειχτεί χρήσιμη κατά την ανάλυση των διαφόρων παραγόντων που
επηρεάζουν την συμπεριφορά των Ρ/Ε διαφόρων επιχειρήσεων.
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12.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ ΚΕΡΔΩΝ fP/ΕΊ ΚΑΙ

ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΡΥ^ ΓΠΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΧΑΑ
12.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα ευρήματα που παρουσιάζονται στο σημείο αυτό προκύπτουν από μια εργασία των
Διακογιάννη Γ., Γκλεζάκο Μ., Σεγρεδάκη Κ.

που έχει δημοσιευθεί στην Οικονομική

Επιθεώρηση της Εμπορικής Τράπεζας (Τεύχος 14, Απρίλιος-Ιούνιος 1998).
Συγκεκριμένα,

η

εν

λόγω

εργασία

διερευνά

τις

επιδράσεις

αποδοτικότητα των μετοχών των εισηγμένων στο ΧΑΑ δύο

που

βασικοί

ασκούν
δείκτες

στην
:

ο

πολλαπλασιαστής κερδών (Ρ/Ε) και η μερισματική απόδοση (DY).
Ειδικότερα, οι σκοποί της εν λόγω εργασίας είναι δύο :
I.

Να διερευνηθεί η εγκυρότητα των επενδυτικών στρατηγικών που βασίζονται στην
επιλογή μετοχών, χαμηλού Ρ/Ε και υψηλής μερισματικής απόδοσης.

II.

Να εξετασθεί η ικανότητα αυτών των δεικτών να ερμηνεύσουν τη διακύμανση της
αναμενόμενης αποδοτικότητας των μετοχών των εισηγμένων στο ΧΑΑ.
Ειδικότερα, στα πλαίσια των παραπάνω στόχων εξετάζονται :

❖ Η εγκυρότητα των ανατιθέμενων στρατηγικών επένδυσης (contrarian investment

strategies) που βασίζονται στην επιλογή μετοχών που παρουσιάζουν χαμηλό λόγο Ρ/Ε
ή υψηλό DY.
❖ Η δυνατότητα αυτών των δεικτών, να επεξηγήσουν τις διαστρωματικές διακυμάνσεις των
αναμενόμενων αποδόσεων των μετοχών του ΧΑΑ.
Τα εμπειρικό ευρήματα που βασίζονται στα δεδομένα της περιόδου 1990-95, παρέχουν
ενδείξεις για το ότι ο λόγος Ρ/Ε ασκεί επιρροή στην αποδοτικότητα των μετοχών, ενώ η
ερμηνευτική δύναμη της μερισματικής απόδοσης παρουσιάστηκε στατιστικά ασήμαντη.

12.2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η βάση δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε αποτελείτο από 135 μετοχές που παρουσίασαν
συναλλαγές σε κάθε συνεδρίαση του ΧΑΑ, τη χρονική περίοδο 1990-95.
Τα δεδομένα αφορούσαν :
❖

εβδομαδιαίες προσαρμοσμένες τιμές (για διασπάσεις μετοχών, νέες εκδόσεις

μερίσματα και κεφαλαιοποίηση αποθεματικών).
❖

Τα κέρδη προ φόρων.

❖

Τα προσαρμοσμένα μερίσματα ανά μετοχή.

Τα

παραπάνω δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να εκτιμηθούν, για κάθε

επιχείρηση του δείγματος οι εξής μεταβλητές :
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Α. ^προσαρμοσμένες εβδομαδιαίες τιμές αποδόσεις για κάθε μια από τις 135 μετοχές
υπολογιζόμενες ως εξής:
P|t“Pi,t-l+Di^/52

R.t

=

--------------Ί,μ

OnOU :
Ρκ
Pi.t-1
___Pl.t/52___

Η τιμή κλεισίματος μιας μετοχής στο τέλος της εβδομάδας t.
Η τιμή κλεισίματος μιας μετοχής στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας t-1.
Ετήσιο πληρωτέο μέρισμα.

Β. Ρ/Ε = ο εβδομαδιαίος δείκτης της τιμής μιας μετοχής προς τα κέρδη ανό μετοχή προ
φόρων.
Γ. DY = η εβδομαδιαία μερισματική απόδοση όπως δίνεται από το ετήσιο μέρισμα ως
προς την τιμή της μετοχής στο τέλος κάθε εβδομάδας.
Το επόμενο βήμα της ανάλυσης αφορούσε την κατάταξη των μετοχών του δείγματος σε
15 χαρτοφυλάκια (καθένα από τα οποία περιελάμβανε 9 μετοχές με ίσο ποσοστό στάθμισης)
για κάθε έτος της περιόδου 1990-95, με βάση το μέσο εβδομαδιαίο επίπεδο για κάθε μια από
τις μεταβλητές (Ρ/Ε και DY) που εξετάζονται.
Στη συνέχεια η ανάλυση ακολούθησε δύο κατευθύνσεις : με βάση την πρώτη, τα πρώτα
πέντε χαρτοφυλάκια και τα τελευταία

πέντε, χρησιμοποιήθηκαν για να σχηματισθούν οι

χαμηλές και υψηλές τιμές για καθεμιά από τις εξεταζόμενες μεταβλητές.
Για να ελεγχθεί η υπόθεση,

ότι τα χαρτοφυλάκια που σχηματίστηκαν με βάση τη

στρατηγική επιλογής μετοχών χαμηλών Ρ/Ε παρουσιάζουν μεγαλύτερες αποδόσεις από τα
χαρτοφυλάκια που σχηματίστηκαν με βάση τη στρατηγική επιλογής μετοχών με υψηλά Ρ/Ε,
εφαρμόστηκε ο στατιστικός έλεγχος t-student.
Επίσης υπολογίστηκε η διακύμανση κάθε χαρτοφυλακίου, έτσι ώστε να εξεταστεί κατά
πόσο υψηλότερες αποδόσεις, συνοδεύονται από υψηλότερο κίνδυνο.
Παράλληλα, σχηματίστηκαν χαρτοφυλάκια με βάση το συνδυασμό των δύο επενδυτικών
στρατηγικών. Ειδικότερα, δημιουργήθηκε ένα χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από την τομή
των μετοχών που συμπεριλαμβάνονταν στα τελευταία πέντε χαρτοφυλάκια σύμφωνα με την
ιεράρχηση του πολλαπλασιαστή κερδών και από μετοχές που συμπεριλαμβάνονταν στα
ανώτερα πέντε χαρτοφυλάκια, σύμφωνα με την ιεράρχηση της μερισματικής απόδοσης
(χαμηλού Ρ/Ε-υψηλής DY) και ένα χαρτοφυλάκιο με τα αντίστροφα χαρακτηριστικά (υψηλού
Ρ/Ε-χαμηλής DY).
Οι αποδόσεις των μετοχών αφορούν την επόμενη περίοδο από εκείνη που γίνεται η
ιεράρχησή τους και η δημιουργία των χαρτοφυλακίων, με βάση τις υπό εξέταση μεταβλητές.
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Η τακτική αυτή ακολουθείται γιατί οι επενδυτές είναι γνώστες μόνο των ιστορικών τιμών
των μεταβλητών Ρ/Ε και DY, για αυτό θα πρέπει να εκτιμηθεί η προβλεπτική ικανότητα της
ιστορικής αποδοτικότητας μιας εταιρείας στις αποδόσεις των τιμών των μετοχών.
Σύμφωνα με τη δεύτερη κατεύθυνση, εφαρμόστηκε για κάθε έτος της εξεταζόμενης
περιόδου η διαστρωματική ανάλυση των Fama και Macbeth62 με σκοπό να προσδιοριστούν
οι παράγοντες που παρουσιάζουν αυξημένη ερμηνευτική δύναμη σχετικά με τη γενεσιουργό
διαδικασία διαμόρφωσης των μέσων αποδόσεων.
Με βάση την εν λόγω μεθοδολογία, κάθε εξεταζόμενη περίοδος υποδιαιρείται σε δύο μη
επικαλυπτόμενες υποπεριόδους καθεμιά από τις οποίες αποτελείται από 52 εβδομάδες.
Στη συνέχεια ακολουθείται η εξής διαδικασία :
Για την πρώτη υποπερίοδο (π.χ. 1990) υπολογίζεται για κάθε μετοχή του δείγματος η
εβδομαδιαία μέση τιμή καθεμιάς από τις μεταβλητές που εξετάζονται (π.χ. λόγος Ρ/Ε). Στη
συνέχεια, οι μετοχές ταξινομούνται σε 15 χαρτοφυλάκια, σύμφωνα με την βαρύτητα της
μέσης τιμής της μεταβλητής που εξετάζεται σε κάθε περίπτωση.
Για την δεύτερη υποπερίοδο (1991) προσδιορίζονται για

κάθε χαρτοφυλάκιο οι

εβδομαδιαίες αποδόσεις. Ακολούθως για κάθε εβδομάδα της δεύτερης υποπεριόδου και για
κάθε μεταβλητή εκτελούνται οι παρακάτω διαστρωματικές παλινδρομήσεις :

Rpt

Rpt

Rpt

—

— αοί+ α«ΡΕΡ,Μ+βρί

(1)

—

0ot+ α«ΡΕρ,ί-ι +a2tPp^-i+ept

Rpt

—

Yot+ YitDYp,t-i+£pt

Yot+ YitDYp,t-i +Y2tPp,t-i+Cpt

(2)

(3)

(4)

Όπου P= 1,2,3,.... ,15 (χαρτοφυλάκια), Rpt= απόδοση χαρτοφυλακίου P κατά το τέλος της
εβδομάδας t της δεύτερης υποπεριόδου, ΡΕΡ(μ=ο μέσος λόγος Ρ/Ε του χαρτοφυλακίου Ρ

η Για εκτενέστερη ανάλυση βλέπε :
>
Fama F. Ε. and Macbeth (1973), "Risk Return and Equilibrium : Empirical Tests' Journal of Political
Economy, May-June, pp. 607-636, από το άρθρο που αναλύουμε.
> Διακογιάννης Γ. και Σεγρεδάκης Κ. (1996), « Η επίδραση του συστηματικού κινδύνου και του μεγέθους των
εταιριών στην απόδοση των μετοχών του ΧΛΛ», Οικονομική Επιθεώρηση Εμπορικής Τράπεζας, 5.
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κατά το έτος t-1, DYP(t-i=n μέση DY του χαρτοφυλακίου Ρ κατά το έτος Μ, β=συστηματικός
κίνδυνος κάθε χαρτοφυλακίου Ρ, α,γ=εκτιμητές κάθε μεταβλητής και έφορος σφάλματος.
Σημειώνεται ότι, οι δύο παραπάνω μεθοδολογίες εξετάζουν εντελώς διαφορετικές
επιδράσεις.
Η πρώτη εξετάζει την αποτελεσματικότητα των αντιτιθέμενων στρατηγικών (contrarian

investment

strategies)

σε

μετοχές

με

βάση

τους

προαναφερόμενους

δείκτες

(μεμονωμένα ή συνδυαστικά), ενώ η ανάλυση που βασίζεται στη μεθοδολογία των Fama και
Macbeth εξετάζει την ισχύ των υπό εξέταση μεταβλητών σύμφωνα με τη διαδικασία των
διαστρωματικών αποδόσεων.

12.3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
12.3.1. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Ρ/Ε
Ο πίνακας 1 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της σύγκρισης των αποδόσεων των
χαρτοφυλακίων με χαμηλό και υψηλό πολλαπλασιαστή κερδών.
Τα εμπειρικά ευρήματα,

δείχνουν ότι η συνολική απόδοση των χαρτοφυλακίων με

χαμηλό Ρ/Ε είναι γενικότερα υψηλότερη από αυτή των χαρτοφυλακίων με υψηλό Ρ/Ε,
δεδομένου

ότι

τα

αποτελέσματα

τριών

από

τις

πέντε

εξεταζόμενες

περιόδους

παρουσιάστηκαν θετικά και στατιστικά σημαντικά.
Το 1995, οι μετοχές με υψηλό πολλαπλασιαστή κερδών παρουσίασαν υψηλότερη
απόδοση από αυτές με χαμηλό, ωστόσο αυτό το εύρημα δεν ήταν στατιστικά σημαντικό.
Περαιτέρω, από τον πίνακα 1 προκύπτει το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν διαφορές
κινδύνου μεταξύ των χαρτοφυλακίων με χαμηλό και υψηλό Ρ/Ε (το F-test παρουσιάζεται
στατιστικά μη σημαντικό). Έτσι γίνεται αποδεκτό ότι η επενδυτική στρατηγική που βασίζεται
σε επιλογή μετοχών του ΧΑΑ που παρουσιάζουν χαμηλό Ρ/Ε υπερέχει.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ Ρ/Ε
ΧΑΜΗΛΟΣ ΛΟΓΟΣ Ρ/Ε
Ετος

Μέσος

1991

-0,00165

1992

-0,00133

1993

0,0878

1994
1995

Διακύμανση

ΥΨΗΛΟΣ ΛΟΓΟΣ Ρ/Ε
Μέσος

Διακύμανση

t-στατιστικό

F-στατιστικό

0,00048

-0,0058

0,000477

2,02**

1,02

0,000434

-0,00427

0,000588

1,75*

1,35

0,000557

0,00691

0,000613

0,9

1,09

0,00356

0,000107

-0,00142

0,000947

2,14**

1,11

0,00361

0,000569

0,00511

0,000667

-0,44

1,17

** Στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο 5%.
‘Στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο 10%.

Ο πίνακας 2 παρουσιάζει τις εκτιμήσεις που προκύπτουν από τη διαστρωμστική ανάλυση
των Fama και Macbeth για το ζεύγος εξισώσεων υπ'αριθμό (1) και (2).
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Συγκεκριμένα, προκύπτει αρνητική σχέση μεταξύ του Ρ/Ε και των αναμενόμενων
αποδόσεων των χαρτοφυλακίων και στις πέντε περιόδους ενώ σε τέσσερις από αυτές τις
περιόδους η σχέση αυτή εμφανίζεται στατιστικά σημαντική. Η παρατήρηση αυτή οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι υπάρχει επίδραση του πολλαπλασιαστή κερδών στις αποδόσεις των μετοχών
του ΧΑΑ.
Η εισαγωγή του συστηματικού κινδύνου στη διαστρωματική εξίσωση παλινδρόμησης αν
και αυξάνει την ερμηνευτική δύναμη του υποδείγματος παρόλα αυτά δεν διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο στο μηχανισμό διαμόρφωσης των αναμενόμενων αποδόσεων, αφού σε
καμία περίπτωση ο συντελεστής beta δεν παρουσιάζεται στατιστικά σημαντικός. Το
αποτέλεσμα αυτό είναι σύμφωνο με τα ευρήματα της μελέτης 83 των Διακογιάννη-Σεγρεδάκη
που υποστηρίζουν την ασήμαντη επιρροή του συστηματικού κινδύνου στη διαμόρφωση των
αποδόσεων των μετοχών του ΧΑΑ.
Τα ανωτέρω εμπειρικά ευρήματα, σχετικά με την εγκυρότητα της επίδρασης του Ρ/Ε στο
ΧΑΑ, συμβαδίζουν με εκείνα των :
A. Fama και French®4, του Davis63
65, *του Lakonishok et. al.66 για την περίπτωση του
Χρηματιστηρίου Αξιών της Νέας Υόρκης (NYSE).
Β. Chan et. al.®7 και του Levis68 για την περίπτωση των χρηματιστηρίων του Τόκιο και του
Λονδίνου αντίστοιχα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Ρ/Ε
Αποτέλεσμα της παλινδρόμησης της εξίσωσης (1)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ

Ρ/Ε

R2

1990-1991
t-στατιστικό

-0,00123
(-073)

-0,00015
(-1,75)*

0,16

1990-1991
t-στατιστικό

-0,00101
(-1,72)

-0,000056
(-1,84)*

0,22

1990-1991
t-στατιστικό

0,00989
(5,74)***

-0,000044
(-2,98)***

0,32

1990-1991
t-στατιστικό

0,00127
(1,24)

-0,000072
(-2,15)**

0,25

1990-1991
t-στατιστικό

0,002634
(1,54)

-0,000014
(-1,39)

0,19

63 Βλέπε υποσημείωση 02.
Μ Fama F. Ε. and French ICR. (1992) “The cross-section of expected stock returns*, Journal of Finance, June, pp. 427-405.
65 Davis J. (1994), “The Cross-Section of Realized Stock Returns : The Pre-COM POSTAT Evidence', Journal of Finance, Vol. 49,
pp. 1579-1593.
“ Lakonishok J., Shleifer A. and Vishny R. (1994), “Contrarian Investment, Extrapolation and Risk*, Journal of Finance, Vol. 49,
pp. 1541-1578.
" Chan ICC Louis, Yasushi Hamao and Josef Lakonishok (1991), “Fundamentals and Stock Returns in Japan', Journal of
Finance, Vol. 48, pp. 1739-1784.
“ Levis M. (1989), “Stock Market Anomalies : A reassessment Based on the UK Evidence*, Journal of Banking and Finance, Vol.
13, pp. 685-898.
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Αποτέλεσμα της παλινδρόμησης της εξίσωσης (2)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ

ΒΗΤΑ

Ρ/Ε

R11

1990-1991
t-στατιςτικό

0,00281
(1,99)*

0.0038
(1,17)

-0,000017
(-1,68)

0,38

1990-1991
t-στατιςτικό

0,00332
(2,56)**

-0.0047

-0,000039
(-1,79)*

0,45

(-1.71)

1990-1991
t-στατιςτικό

0,00659
(1,44)

0,0031
(0,71)

-0,000034
(-2,05)*

0,35

1990-1991
t-στατιςτικό

0,00109
(0,51)

0,00016
(0,63)

-0,000071
(-2,24)**

0,26

1990-1991
t-στατιςτικό

0,0045
(1,37)

-0,00351
(-1,24)

0,0000695
(0,93)

0,35

*** Στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο 1%.
** Στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο 5%.
* Στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο 10%.

12.3.2. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Τα εμπειρικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον πίνακα 3, δείχνουν ότι τα
χαρτοφυλάκια με υψηλό δείκτη μερισματικής απόδοσης πέτυχαν σε γενικές γραμμές
καλύτερες αποδόσεις από εκείνα με χαμηλό δείκτη.
Παρόλα αυτά, τα εμπειρικά ευρήματα παρουσιάζονται στατιστικά σημαντικά, σε επίπεδο
σημαντικότητας 10%, μόνο σε δύο από τις πέντε εξεταζόμενες περιόδους. Έτσι η εικόνα της
μερισματικής απόδοσης στο ΧΑΑ είναι ασαφής.
Σε ότι αφορά το συνολικό κίνδυνο, παρατηρήθηκε ότι τα χαρτοφυλάκια με χαμηλό DY
παρουσίασαν μεγαλύτερη διακύμανση σε όλες τις υπό εξέταση περιόδους και σε τρεις από
αυτές τα αποτελέσματα ήταν στατιστικά σημαντικά.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΧΑΜΗΛΟ DY

ΥΨΗΛΟ DY

Ετος

Μέσος

Διακύμανση

Μέσος

Διακύμανση

t-στατιστικό

F-στατκΓηκό

1991

-0,0247

0,000834

-0,00329

0,000337

0,28

2,47***

1992

-0,00492

0,000608

-0,00082

0,000372

-1,91*

1,63**

1993

-0,00503

0,000662

0,00756

0,000403

-1,01

1,64**

1994

-0,00316

0,000845

0,002401

0,000805

-1,93*

1,04

1995

0,00188

0,000557

0,003151

0,00536

-0,54

1,03

*** Στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο 1%
** Στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο 5%.
‘Στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο 10%.

Η ερμηνευτική δύναμη της μερισματικής απόδοσης στη γενεσιουργό διαδικασία των
αποδόσεων εξετάστηκε με τη χρήση του ζεύγους εξισώσεων (3) και (4).
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Ο πίνακας 4, παρουσιάζει τις εκτιμήσεις από τη διαστρωμστική ανάλυση των Fama και
Macbeth. Όπως προκύπτει, η μερισματική απόδοση σχετίζεται θετικά με τις μέσες
αναμενόμενες αποδόσεις των χαρτοφυλακίων, αλλά μόνο σε δύο από τις πέντε υπό εξέταση
περιόδους η συσχέτιση αυτή ήταν στατιστικά σημαντική.
Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα που απορρέουν από την παραπάνω ανάλυση δεν
επιτρέπουν τη

συναγωγή

ασφαλών

συμπερασμάτων

σχετικά

με την

επιρροή

της

μερισματικής απόδοσης στις αποδόσεις των μετοχών του ΧΑΑ. Τα εμπειρικά αυτά
αποτελέσματα είναι σύμφωνα με αυτά των Black και Schloles*9, οι οποίοι χρησιμοποίησαν
δεδομένα από το Χρηματιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Αποτέλεσμα της παλινδρόμησης (3)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ

DY

R2

1990-1991
t-στατιστικό

-0,00391
(-3,14)***

0,00868
(0,65)

0,11

1990-1991
t-στατιστικό

-0,00421
(-3,26)***

0,0392
(2,05)*

0,48

1990-1991
t-στατιστικό

0,00991
(4,66)***

-0,0121
(-0,54)

0,17

1990-1991
t-στατιστικό

-0,00221
(-U7)

0,0758
(1,82)*

0,20

1990-1991
t-στατιστικό

0,00139
(1,1)

0,0253
(1,73)

0,15

" Black F. and Scholaa Μ. (1074), *Tha Effect of Dividend Yield and Dividend Policy on Common Stock Prtcee and Return·', Journal of Financial
Economic·, Vol. 2, pp. 1-22.
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Αποτέλεσμα της παλινδρόμησης (4)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ

DY

ΒΗΤΑ

R2

1990-1991
t-στατιστικό

-0,000324
(-0,15)

0,00122
(0,7)

-0,00331
(-1,71)

0,16

1990-1991
t-στατιστικό

-0,007839
(-2,12)*

0,00479
(2,34)**

0,00323
(0,95)

0,55

1990-1991
{-στατιστικό

0,00483
(0,71)

-0,00434
(-0,15)

0,00503
(0,93)

0,27

1990-1991
t-στατιστικό

0,00239
(0,67)

0,0755
(1,96)*

-0,0048
(-1,62)

0,34

1990-1991
t-στατιστικό

0,00552
(1,38)

0,0225
(1,27)

-0,0041
(-1,8)*

0,38

*** Στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο 1%.
** Στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο 5%.
* Στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο 10%.

12.3.3. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΏΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΏΝ
Για την πραγματοποίηση του ελέγχου αυτού, δημιουργήθηκε ένα χαρτοφυλάκιο
αποτελούμενο από την τομή των μετοχών που συμπεριλαμβάνονται στα τελευταία πέντε
χαρτοφυλάκια,

σύμφωνα

με

την

ιεράρχηση

του

Ρ/Ε

και

των

μετοχών

που

συμπεριλαμβάνονται στα ανώτερα πέντε χαρτοφυλάκια, σύμφωνα με την ιεράρχηση της
μερισματικής απόδοσης (χαμηλού Ρ/Ε-υψηλής DY) και ένα χαρτοφυλάκιο που παρουσιάζει τα
αντίστροφα χαρακτηριστικά (υψηλού Ρ/Ε-χαμηλής DY).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα 5, η επενδυτική στρατηγική που βασίζεται στην
επιλογή μετοχών με χαμηλό Ρ/Ε και υψηλό DY οδηγεί σε δύο από τις πέντε εξεταζόμενες
περιόδους σε ανώτερα και στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα από ότι η στρατηγική
υψηλού Ρ/Ε και χαμηλού DY.
Η εφαρμογή της ανάλυσης των διαστρωματικών παλινδρομήσεων της μεθοδολογίας των
Fama και Macbeth δεν ήταν δυνατή λόγω του δραστικού περιορισμού του αριθμού των
μετοχών αποτέλεσμα της ταυτόχρονης χρήσης των δύο μεταβλητών. Έτσι, δεν ήταν εφικτός
ο σχηματισμός επαρκούς αριθμού χαρτοφυλακίων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (P/E, DY)
ΧΑΜΗΛΟ ΡΕ/ ΥΨΗΛΟ DY

ΥΨΗΛΟ ΡΕ/ΧΑΜ ΗΛΟ DY

Ετος

Μέσος

Διακύμανση

Μέσος

Διακύμανση

t-στατιστικό

F-στατιστικό

1991

-0,00277

0,00047

-0,00489

0,00088

0,9

1,87*

1992

-0,00077

0,000313

-0,00414

0,000421

2,38**

1,35

1993

0,00795

0,000487

0,00412

0,000805

1,69*

1,65**

1994

0,001033

0,000918

-0,00226

0,001019

1,41

1,12

1995

0,00178

0,000345

0,00183

0,000507

-0,028

1,47

** Στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο 5%,
‘Στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο 10%.

12.4. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Τα εμπειρικά ευρήματα της εν λόγω έρευνας δείχνουν ότι ο πολλαπλασιαστής κερδών
αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην ερμηνεία της διαδικασίας δημιουργίας των αποδόσεων
των εισηγμένων στο ΧΑΑ μετοχών.
Ειδικότερα, υπάρχει η ένδειξη ότι μετοχές με χαμηλό Ρ/Ε αποκομίζουν συστηματικά
υψηλότερες αποδόσεις από τις μετοχές με υψηλό Ρ/Ε.
Οσον αφορά την αποδοτικότητα της επενδυτικής στρατηγικής που βασίζεται στην επιλογή
μετοχών υψηλής μερισματικής απόδοσης , αυτή χαρακτηρίζεται ως μέτρια. Περαιτέρω, η
μερισματική απόδοση, σύμφωνα με τη μεθοδολογία των Fama και Macbeth, φαίνεται να μη
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία δημιουργίας αποδόσεων για τις μετοχές στο
ΧΑΑ.
Τέλος, τα διμετάβλητα χαρτοφυλάκια δεν φάνηκαν να πετυχαίνουν καλύτερες αποδόσεις
για τον λόγο αυτό η πρακτική χρησιμότητά τους είναι περιορισμένη.
Πάντως είναι χαρακτηριστικό ότι στις παλινδρομήσεις που εξετάστηκαν, ο συντελεστής
προσδιορισμού (R2), το στατιστικό μέτρο δηλαδή της ερμηνευτικής τους ικανότητας στις
περισσότερες περιπτώσεις είναι χαμηλότερος του 50% (μόνο σε μια περίπτωση ανέρχεται σε
55%), που σημαίνει ότι μεγάλος αριθμός παρατηρήσεων δεν ερμηνεύεται από τις εξισώσεις
παλινδρομήσεων.
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13.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ

ΑΝΑΜΕΣΑ
ΑΠΟΔΟΣΗ

ΣΤΟ

ΜΟΝΤΕΛΟ

(DIVIDEND

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

YIELD)

ΚΑΙ

ΤΟ

ΜΕ

ΒΑΣΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ

ΤΗ
ΤΟΥ

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ ΚΕΡΔΩΝ (PRICE-EARNINGS RATION
13.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Οι αναλυτές χρησιμοποιούν διάφορα μοντέλα προκειμένου να καθορίσουν και να
αξιολογήσουν τις τιμές των μετοχών. Έρευνες70 έχουν αποδείξει ότι το κυρίαρχο μοντέλο
αποτίμησης είναι αυτό του πολλαπλασιαστή κερδών (Ρ/Ε), ενώ ταυτόχρονα

και άλλες

προσεγγίσεις όπως η μερισματική απόδοση είναι επίσης σημαντικές.
Στην εν λόγω ανάλυση που θα παρουσιάσουμε,

του καθηγητή Richard G. Barker71,

κεντρικό σημείο αποτελεί η επιλογή των αναλυτών, στην πράξη, ανάμεσα σε εναλλακτικά
μοντέλα αποτίμησης και συγκεκριμένα, οι προτιμήσεις τους κατά την αποτίμηση μετοχών
ανάμεσα στον πολλαπλασιαστή κερδών ή το μοντέλο μερισματικής απόδοσης.
Η επιλογή μεταξύ των εναλλακτικών μεθόδων αποτίμησης, συνδέεται άμεσα και με τον
τρόπο που οι αναλυτές συλλέγουν και αξιολογούν τις πληροφορίες κατά τον προσδιορισμό
των τιμών των μετοχών.
Η κατανόηση της αιτίας επιλογής μεταξύ των εναλλακτικών υποδειγμάτων αποτίμησης
από τους αναλυτές είναι σημαντική,

προκειμένου να καθορισθούν και να ερμηνευθούν τα

οικονομετρικά μοντέλα που αναφέρονται σε τιμές, κέρδη και μερίσματα.
Η παρούσα εργασία προσφέρει ευρήματα που πηγάζουν τόσο από έρευνες όσο και από
δεδομένα που είναι προσανατολισμένα προς την αγορά και που

αναφέρουν ότι οι

προτιμήσεις των αναλυτών μεταξύ των μοντέλων αποτίμησης, διαφέρουν ανάλογα με τον
κλάδο της χρηματιστηριακής, αγοράς στον οποίο δραστηριοποιούνται οι υπό ανάλυση
επιχειρήσεις.
Τα εν λόγω ευρήματα πηγάζουν τόσο από ερωτηματολόγια όσο και από συνεντεύξεις με
αναλυτές και εξετάζονται με βάση ένα μοντέλο προσανατολισμένο προς την αγορά (θα
αναλυθεί παρακάτω) χρησιμοποιώντας ιστορικά και προβλεπόμενα δεδομένα για τις χρήσεις
1995 (459 επιχειρήσεις) και 1996 (416 επιχειρήσεις).

70 - Previtis, GJ., RJ. Bricker, T.R. Robinson and SJ. Young (1994) "A Content Analysis of Sell-Side Financial
Analysts Company Reports" Accounting Horizons, Vol. 8 (June), pp. 55-70.
- Yap C. (1997), "Users Perceptions of the need for Cash Flow Statements - Australian Evidence" European
Accounting Review, Vol. 6, No. 4, pp. 653-72.
71 Barker G. Richard : "Survey and Market - based Evidence of Industry-dependence in Analysts' Preferences
Between the Dividend Yield and Price-earnings Ratio Valuation Models", Journal of Business Finance &
Accounting, 26(3) & (4), April/May 1999.
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13.2.

Η

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

ΑΞΙΑ

ΤΗΣ

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΚΑΙ

ΤΟΥ

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ ΚΕΡΔΩΝ
Το μέρισμα

αποτελεί την έκφραση της

απόδοσης σε όρους ταμειακών ροών μιας

επένδυσης σε κοινές μετοχές. Σε κατάσταση ισορροπίας, η τιμή μιας κοινής μετοχής, μπορεί
να θωρηθεί ότι είναι ίση με την παρούσα αξία των προσδοκώμενων μελλοντικών
μερισμάτων:

Pt

=

£=1Et[dt+T](l+k)-T

(1)

Όπου :
Στο χρόνο t, το Pt είναι η χρηματιστηριακή τιμή και το dt είναι τα καταβληθέντα
μερίσματα.
Ε[.] αποτελούν τις προσδοκίες με βάση τις πληροφορίες του επενδυτή στο χρόνο t.
k το αναμενόμενο ποσοστό απόδοσης των μετόχων.
Η σχέση (1) που εκφράζει το μοντέλο προεξόφλησης των μερισμάτων (dividend
discount model) μπορεί να απλοποιηθεί αν υποθέσουμε ότι ισχύει το μοντέλο του Gordon
δηλαδή ότι τα μερίσματα αυξάνουν με σταθερό ρυθμό (g) με χρονικό ορίζοντα το άπειρο :

Pt

=

(2)

dt+1
k-g

Από τη σχέση (2) μπορούμε να εκφράσουμε τη μερισματική απόδοση,

ως συνάρτηση

του απαιτούμενου ποσοστού απόδοσης και του ρυθμού μεγέθυνσης των μερισμάτων
(μοντέλο μερισματικής απόδοσης-dividend yield model) :

dt+i

=

k-g

βιβλιογραφία,

γίνεται

(3)

Pt
Στην

χρηματοοικονομική

η

υπόθεση

ότι

το

μοντέλο

προεξόφλησης των μερισμάτων αποτελεί τη βάση για τον προσδιορισμό των τιμών των
μετοχών

και

ότι

το

μοντέλο

μερισματικής

απόδοσης

αποτελεί

μια

ενδιαφέρουσα

υποπερίπτωση αυτού72.
Η διαπίστωση αυτή, είναι λογική αφού το μοντέλο προεξόφλησης των μερισμάτων δεν
θέτει περιορισμούς που να μην είναι συνεπείς με ορθολογικό ποσοτικά και προεξοφλημένα
μελλοντικά αποτελέσματα. Με άλλα λόγια οι τιμές των μεταβλητών που προσδιορίζουν τα
μελλοντικά μερίσματα (π.χ. ρυθμός αύξησης των πωλήσεων, συντελεστές φορολογίας)
μεταβάλλονται κατά την εκτίμηση των τιμών των μετοχών.
Η παραπάνω θεωρητική άποψη, πάντως έρχεται σε αντίθεση με αποτελέσματα ερευνών
σύμφωνα με τα οποία οι συναλλασσόμενοι σε ένα χρηματιστήριο δείχνουν εμπιστοσύνη στη

Brealey, R. A. and C. Myers (1996): Principals of Corporate Finance (McGraw Hill).
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μερισματική απόδοση (dividend yield) παρά στο μοντέλο προεξόφλησης των μερισμάτων
κατά τη διαδικασία αποτίμησης των μετοχών73.
Τα εν λόγω αποτελέσματα ενισχύονται και από αναλύσεις χρηματιστών, που από
συνήθεια χρησιμοποιούν τη μερισματική απόδοση, ως παράμετρο αποτίμησης και σπάνια
υιοθετούν το μοντέλο προεξόφλησης των μερισμάτων74.
Σημειώνεται ότι, η εν λόγω διαφοροποίηση ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη
εναρμονίζεται με τους 4 παρακάτω κανόνες που αιτιολογούν τη χρήση ή μη από τους
αναλυτές της μερισματικής απόδοσης :
Ο αν τα μελλοντικά αποτελέσματα είναι αβέβαια, τότε οποιαδήποτε εκτίμηση της
ανάπτυξης και του κινδύνου, πιθανόν να μην ενσωματώνει αποτελεσματικά, την πιθανότητα
να απορριφθούν οι υποθέσεις του απλού μοντέλου της μερισματικής απόδοσης.
Με άλλα λόγια, οι πληροφορίες που ενσωματώνουν αξία, πιθανόν στην πράξη, να μη
μπορούν να ποσοτικοποιηθούν, με αποτέλεσμα η εκτίμηση της τιμής μιας μετοχής μέσω του
μοντέλου προεξόφλησης των μερισμάτων, να μη προσθέτει κάποια χρησιμότητα που να είναι
ευαίσθητη σε υποθέσεις του μοντέλου (π.χ. εκτιμήσεις σχετικές με τη μεγέθυνση των
πωλήσεων). Στην προκειμένη περίπτωση, το μοντέλο προεξόφλησης των μερισμάτων, δεν
διαθέτει περισσότερη πρακτική αξία από μια υποκειμενική ερμηνεία της μερισματικής
απόδοσης.

θ αν το οριακό κόστος συλλογής -επεξεργασίας πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για
την πρόβλεψη των μελλοντικών μερισμάτων, είναι υψηλότερο από τις εκτιμώμενες οριακές
αποδόσεις επενδύσεων σε μετοχές, τότε δεν υπάρχει κίνητρο για συνέχιση της ανάλυσης
μέσω του απλού μοντέλου της μερισματικής απόδοσης.
Σαν γενική αρχή, όσο υψηλότερο είναι το κόστος ανάλυσης μιας επένδυσης τόσο
δυσκολότερο είναι η επίτευξη ανάλογων ωφελειών, σε μια αγορά που χαρακτηρίζεται από
υψηλές συνθήκες ανταγωνισμού. Η εν λόγω ανάλυση κόστους-ωφέλειας έχει ιδιαίτερη
σημασία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπου τα κόστη είναι υψηλά όταν συσχετίζονται με
τις προσδοκώμενες αποδόσεις.
©

αν

οι

επενδυτές

υποκινούνται

από την τακτική

επίτευξης βραχυπρόθεσμων

αποτελεσμάτων (short-termists), τότε είναι ορθολογικό για αυτούς να υιοθετούν την
μερισματική απόδοση, αν πιστεύουν ότι αυτή καθοδηγεί την προσπάθειά τους.

73 - Arnold, J. A. and Ρ. Moizer (1984}, " A Survey of the Methods Used by UK Investment Analysts to Appraise
Investments in Ordinary Shares" Accounting and Business Research (Summer), pp. 113-24.
- Pike, R. 1. Meerjansen and L Chadwick (1993) "The Appraisal of Ordinary Shares by Investment Analysts in
the UK and Germany", Accounting and Business Research (Autumn), pp. 489-99.
74 - HSBC James Capel (1996), Red Book - James Capel Equity Forecasts.
-PDFM (1996), Pension Fund Indicators.
SBC Warburg (1995, 1996), Equity Market Review.
Από το άρθρο που αναλύουμε (βλέπε υποσημείωση 72).
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Στην εν λόγω ανάλυση, ένα σημαντικό ζήτημα, είναι ότι το μοντέλο προεξόφλησης των
μερισμάτων, είναι κατά τέτοιο τρόπο σχεδιασμένο που να ενσωματώνει ένα μεγάλο όγκο
πληροφόρησης σε μια απλή (μοναδική)

εκτίμηση της αξίας.

Αν

παρόλα αυτά οι

συμμετέχοντες στην αγορά κεφαλαίου δεν ενδιαφέροντα εξατομικευμένα κύρια για την
εσωτερική αξία (intrinsic value) μιας μετοχής αλλά με ποιο τρόπο οι λοιπές δυνάμεις της
κεφαλαιαγοράς επηρεάζουν τις τιμές των μετοχών, τότε το μοντέλο προεξόφλησης των
μερισμάτων ίσως αποδειχτεί ότι δεν ικανοποιεί τις ανάγκες τους.
Ο τέλος, είναι ορθολογικό να βασιζόμαστε στη μερισματική απόδοση, αν τα μελλοντικά
μερίσματα αποτελούν ένα αξιόπιστο δείκτη των προοπτικών κινδύνου και ανάπτυξης μιας
επιχείρησης δηλαδή, το μοντέλο μερισματικής απόδοσης ενσωματώνει αξία αν τα μερίσματα
υιοθετούνται από τη διοίκηση μιας επιχείρησης ως οδηγός αξίας.
Σημειώνεται

ότι,

όσα αναπτύχθηκαν

παραπάνω,

για τα

μερίσματα

μπορούν να

υιοθετηθούν και για τα κέρδη.
Απόρροια του μοντέλου μερισματικής απόδοσης είναι η εξίσωση (4) που ακολουθεί, και
μπορεί να ονομαστεί ως μοντέλο αποτίμησης με βάση την υπολειμματική αξία (residual
income valuation model) :
Pt

=

yt+£iEt[x“T](l+k)T

(4)

Όπου :
-

x* υπολειμματική αξία.

-

xt : κέρδη για την περίοδο t-1, t.

-

yt: λογιστική αξία απασχολούμενων κεφαλαίων την χρονική στιγμή t.

Η υπολειμματική αξία προσδιορίζεται ως τα κέρδη μιας χρήσης μειωμένα με την αμοιβή
που εισπράττουν οι συνεισφέροντες κεφάλαια (ίδια-ξένα) :
α.
xt

=

.
Xt-kyt-i

Η ισότητα (4) είναι ισοδύναμη με την (1) παρά το γεγονός ότι είναι ανεξάρτητη από τα
μερίσματα και εκφράζει την τιμή μιας μετοχής σαν συνάρτηση των προεξοφλημένων
προσδοκιών της υπολειμματικής αξίας. Παρομοιάζει με την εξίσωση (1) στο σημείο ότι τα
κέρδη μπορούν να πάρουν οποιαδήποτε τιμή στο μέλλον.
Η εξίσωση (4) όπως προαναφέραμε είναι ανεξάρτητη των μερισμάτων, αφού η τρέχουσα
τιμή των μετοχών μπορεί να εκφραστεί σα συνάρτηση των μελλοντικών κερδών και του
συντελεστή προεξόφλησης. Η εν λόγω τακτική απαιτεί όπως λαμβάνονται υπόψη οι εξής
υποθέσεις της εξίσωσης (2) :
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>

ρυθμός αύξησης μερισμάτων σταθερός.

> Συντελεστής προεξόφλησης σταθερός.
> Συντελεστής προεξόφλησης ίσος με το ποσοστό απόδοσης μιας νέας εναλλακτικής
επένδυσης. Αυτή η υπόθεση είναι αναγκαία προκειμένου η τιμή μιας μετοχής να είναι
ανεξάρτητη του δείκτη μεταβολής μερισμάτων.
> Ο ρυθμός αύξησης των μερισμάτων μιας επιχείρησης είναι ίσος με το γινόμενο που
προκύπτει από το ποσοστό των παρακρατηθέντων κερδών (b) και του ποσοστού
απόδοσης μιας επένδυσης (r).
Ετσι από την εξίσωση (2) προκύπτει :
Pt

=

(l-b)Xt+i
k-br

Αν k=r τότε :
Pt
Xt+i

=

_±_

(5)

k

Η εξίσωση (5) ως γνωστό αποτελεί το μοντέλο αποτίμησης με βάση τον πολλαπλασιαστή
κερδών και είναι απόρροια του μοντέλου μερισματικής απόδοσης με βάση τα κέρδη.
Η κυριαρχία του πολλαπλασιαστή κερδών, είναι πολύ ισχυρή και συνεπής με ευρήματα
της βιβλιογραφίας σχετικά με τις προτιμήσεις των αναλυτών για τα μοντέλα αποτίμησης75 και
όπως στην περίπτωση της μερισματικής απόδοσης από μελέτες χρηματιστών προκύπτει ότι
αυτοί επικεντρώνονται περισσότερο στο δείκτη Ρ/Ε παρά στο μοντέλο της υπολειμματικής
αξίας76.
Οι τέσσερις προαναφερθέντες κανόνες που υποστηρίζουν τη χρήση της μερισματικής
απόδοσης, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και στον πολλαπλασιαστή κερδών.
Με άλλα λόγια είναι δυνατόν να εκφραστεί η τιμή μιας μετοχής σαν συνάρτηση της ροής
των κερδών με χρονικό ορίζοντα το άπειρο και με τρόπο ισοδύναμο με το μοντέλο
προεξόφλησης των μερισμάτων (εξίσωση 4).

75 - Arnold, J. A. and Ρ. Moizer (1984), " A Survey of the Methods Used by UK Investment Analysts to Appraise
Investments in Ordinary Shares" Accounting and Business Research (Summer), pp. 113-24.
- Previtis, G.J., RJ. Bricker, T.R. Robinson and S.J. Young (1994) "A Content Analysis of Sell-Side Financial
Analysts Company Reports" Accounting Horizons, Vol. 8 (June), pp. 55-70.
- Yap C. (1997), "Users Perceptions of the need for Cash Flow Statements - Australian Evidence" European
Accounting Review, Vol. 6, No. 4, pp. 653-72.
76 - HSBC James Capel (1996), Red Book - James Cape I Equity Forecasts.
-PDFM (1996), Pension Fund Indicators.
SBC Warburg (1995, 1996), Equity Market Review.
Από το άρθρο που αναλύουμε (βλέπε υποσημείωση 2).
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Ταυτόχρονα, είναι θεωρητικά αποδεκτό να γίνει η υπόθεση, ότι υπάρχει μια απλή σχέση
αξίας μεταξύ κερδών της επόμενης διαχειριστικής περιόδου και τρέχουσας τιμής μιας μετοχής
(σχέση 5). Η λογική της εν λόγω σχέσης βασίζεται στους παρακάτω κανόνες :

> Ύπαρξη αβεβαιότητας για την πληροφόρηση που σχετίζεται με τα μελλοντικά κέρδη.
> Ανάλυση τους κόστους συλλογής-επεξεργασίας των πληροφοριών.
>

Επικέντρωση των χρηματιστών σε βραχυπρόθεσμη επίτευξη κερδών.

>

Πληροφορίες που ενσωματώνονται στα κέρδη σε σχέση με τη ροή των μελλοντικών
μερισμάτων.
Η χρήση των κερδών πιθανόν στην πράξη να διαφέρει από αυτή των μερισμάτων σε

οποιοδήποτε από τα τέσσερα σημεία που προαναφέραμε.
Ειδικότερα, όσον αφορά το τελευταίο σημείο, η σχετική αξία των κερδών μπορεί να
διαφοροποιείται, λόγω του ότι η λογιστική δεδουλευμένης βάσης (accruals accounting)
είναι κατά τέτοιο τρόπο σχεδιασμένη ώστε να συνοψίζει την επ’αόριστο πληρωμή
μερισμάτων. Ο Beaver77 εκθέτει μια έμεση σχέση αξίας ανάμεσα σε τρέχοντα κέρδη και
μερίσματα και στη συνέχεια μεταξύ μελλοντικών κερδών και μερισμάτων παρά μια άμεση
σχέση ανάμεσα σε τρέχοντα και μελλοντικά μερίσματα.
Γενικότερα, κάτω από πραγματικές συνθήκες αβεβαιότητας,
πληροφοριών

και

κόστους επεξεργασίας

βραχυπρόθεσμης συμπεριφοράς στο χρηματιστήριο,

η

θεωρητική

ισοδυναμία των δύο μοντέλων (μερισματικής απόδοσης, Ρ/Ε) δεν είναι ξεκάθαρη και η
πρακτική ερμηνεία του καθένα διαφέρει.

13.3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τα αποτελέσματα της έρευνας που παρουσιάζονται στο σημείο αυτό, αναφέρουν ότι
υπάρχει μια συστηματική προτίμηση ανάμεσα στα δύο μοντέλα της μερισματικής απόδοσης
και του πολλαπλασιαστή κερδών, λαμβάνοντας υπόψη τον κλάδο δραστηριοποίησης.
Τα αποτελέσματα προκύπτουν τόσο από ερωτηματολόγια όσο και από συνεντεύξεις με
χρηματιστηριακούς αναλυτές στη Βρετανία. Συγκεκριμένα, το δείγμα των αναλυτών
προσδιορίστηκε χρησιμοποιώντας την

έρευνα

Extel78,

ενώ

βρέθηκε

ότι

9

ομάδες

επιχειρήσεων αντιπροσώπευαν το 87% της αγοράς κεφαλαίου στο χρηματιστήριο του
Λονδίνου το 1997 έναντι 88% του 1993.
Αποτελέσματα λήφθηκαν από 42 αναλυτές, ενώ ο αριθμός των συμμετεχόντων
επιχειρήσεων ήταν κάπως περιορισμένος.

77 Beaver, W.H. (1989), Financial Reporting : An Accounting Revolution (Prentice Hall).
78 πρόκειται για υπηρεσία των Financial Times.
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Κάθε μια από τις παραπάνω 9 ομάδες επιχειρήσεων συμφώνησε να συμμετάσχει στην
έρευνα. Λεπτομέρειες του δείγματος απεικονίζονται στον πίνακα 1, όπου κάθε μια από τις
ομάδες επιχειρήσεων απεικονίζεται με τα γράμματα από Α έως G.
Οσον αφορά τους αναλυτές που συμμετείχαν στην έρευνα (74) μόνο 4 από αυτούς πήραν
μέρος τόσο στην συνέντευξη όσο και στο ερωτηματολόγιο. Περαιτέρω, υπάρχουν και 4
αναλυτές που δεν ανήκουν σε συγκεκριμένο κλάδο δραστηριοποίησης (αναφέρονται ως
λοιποί) και 2 που ανήκουν σε ένα μικρό δείγμα που αντιπροσωπεύει τον κλάδο «εξόρυξη
ορυκτών». Όλοι οι παραπάνω αναλυτές δεν λήφθηκαν υπόψη στο δείγμα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΟΝ
ΚΛΑΔΟΣ
A
Β

ΕΞΟΡΥΞΗ ΟΡΥΚΤΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΟΙΝΗ ΩΦΕΛΕΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΛΛΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

C

1
6
4
6
2
3

0
4
1
4
1
3

0
1
1
1
1
0

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟ
ΛΟΓΙΩΝ
1
11
6
11
4
6

1
23

1
14

1
5

3
42

A

Β

D

Ε

F

G

0
2
2
1
0
0

0
3
0
0
1
2

0
2
1
1
1
1

0
1
1
1
1
1

0
0
0
2
0
2

1
1
1
0
0
2

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥ
ΞΕΩΝ
1
9
5
5
3
8

0
5

0
6

0
6

0
5

1
5

0
5

1
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Ζητήθηκε από τους αναλυτές να ταξινομήσουν με βάση τη σημαντικότητα που είχε για
τον κλάδο ανάλυσής τους η χρήση εναλλακτικών μοντέλων αποτίμησης

και τα

αποτελέσματα απεικονίζονται στον πίνακα 2.
Από την ανάλυση του εν λόγω πίνακα προκύπτει ότι η σχετική αξία του πολλαπλασιαστή
κερδών και της μερισματικής απόδοσης διαφέρει ανάλογα με τον κλάδο δραστηριοποίησης.
Για τις μετοχές των κλάδων υπηρεσίες, βιομηχανία και καταναλωτικά αγαθό προκύπτει ότι
κυρίαρχη μέθοδος αποτίμησης, είναι ο πολλαπλασιαστής κερδών. Μάλιστα, από τα τεστ
Wilcoxon προκύπτει μια πολύ σημαντική διαφοροποίηση στις προτιμήσεις των αναλυτών σε
αυτούς τους κλάδους, ανάμεσα στο δείκτη Ρ/Ε και τη μερισματική απόδοση.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΤΟΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟ
ΚΟΙΝΗ
ΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΓΑΘΑ
ΩΦΕΛΕΙΑ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ
ΜΕΣΟ (ΤΗ
ΜΕΣΟ (ΤΗ
ΜΕΣΟ (ΤΗ
ΜΕΣΟ (ΤΗ
ΜΕΣΟ (ΤΗ
ΔΙΑΜΕΣΟ)
ΔΙΑΜΕΣΟ)
ΔΙΑΜΕΣΟ)
ΔΙΑΜΕΣΟ)
ΔΙΑΜΕΣΟ)
Δείκτης Ρ/Ε
___ 1,97 (1,5)___
1,6 (1,25)
2,33 (2)
____ 1,23 (1)
3,63 (3,75)
Μερισματική απόδοση
2,8 (2,5)
3,39 (3)
2,8 (2,25)
1,96 (1)
1,94 (1,25)
Απόδοση απασχολούμενων
3,27 (3)
2,67 (2,5)
4,1 (4,5)
3,79 (4)
3,31 (2,75)
κεφαλαίων
Δείκτης τιμής προς ταμειακή
3,63 (4)
3,33 (3)
3,4 (3)
4,92 (5,25)
3,44 (3,25)
ροή
Αξία καθαρής θέσης
4,9 (5,5)
4,61 (4,75)
4,95 (5)
3,17 (3)
5,5 (5,75)
Προεξοφλημένη ταμειακή ροή
5,17 (5)
5,03 (5,75)
4,15 (4,5)
4,83 (5)
3,19 (2,75)
Βαθμός σημαντικότητας της
0%
0%
0,01
0,44
0,07
διαφοροποίησης ανάμεσα στο (ΡΕ>ΑΠΟΔΟΣΗ) (ΡΕ>ΑΠΟΔΟΣΗ) (ΡΕ>ΑΠΟΔΟΣΗ) (ΡΕ<ΑΠΟΔΟΣΗ) (ΡΕ<ΑΠΟΔΟΣΗ)
δείκτη Ρ/Ε και τη μερισματική
απόδοση (Wilcoxon test)
Σημειώσεις : τα μοντέλα έχουν ταξινομηθεί με βάση το 1 (περισσότερο σημαντικό) μέχρι το 6 (λιγότερο σημαντικό).
237

Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, οι μετοχές σε αυτούς τους τρεις κλάδους για τους
σκοπούς της παρούσας εργασίας καλούνται "μετοχές Ρ/Ε".
Σημειώνεται ότι, στον χρηματοοικονομικό κλάδο,

ο πολλαπλασιαστής κερδών δεν

αποτελεί την επικρατούσα μέθοδο αποτίμησης. Το τεστ Wilcoxon δεν είναι σε θέση να
διαφοροποιήσει τη σχετική χρησιμότητα του δείκτη Ρ/Ε και της μερισματικής απόδοσης, ενώ
ο μέσος και η διάμεσος οδηγούν στη διαπίστωση ότι στην πραγματικότητα η μερισματική
απόδοση, είναι αυτή που είναι περισσότερο σημαντική ως μοντέλο αποτίμησης σε αυτό τον
κλάδο.
Αυτή η διαπίστωση γίνεται ακόμα ισχυρότερη στον κλάδο παροχής υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας, όπου η κυριαρχία της μερισματικής απόδοσης σε σχέση με το Ρ/Ε υποστηρίζεται
με βάση το τεστ Wilcoxon σε επίπεδο σημαντικότητας 7%.
Γενικά, οι μετοχές των κλάδων χρηματοοικονομικών και κοινής ωφέλειας - που για τους
σκοπούς της παρούσας έρευνας καλούνται "μετοχές μερισματικής απόδοσης" - αποτελούν
την πλήρη εικόνα της αντίθεσης προς τις "μετοχές Ρ/Ε" κατά την επιλογή των αναλυτών
ανάμεσα στον πολλαπλασιαστή κερδών και της μερισματικής απόδοσης.

13.4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ
Τα αποτελέσματα της προαναφερθείσας έρευνας χρησιμοποιούνται στην παρούσα μελέτη
ως εισροές για ένα εξειδικευμένο μοντέλο προσανατολισμένο προς την αγορά ; περαιτέρω το
εν λόγω μοντέλο έχει σαν σκοπό να υλοποιήσει μια ανεξάρτητη και αντικειμενική δοκιμή των
αποτελεσμάτων της πραγματοποιηθείσας έρευνας.
Η εν λόγω μεθοδολογία έχει δύο πλεονεκτήματα :
> Αναγνωρίζει

ότι,

ενώ

η

διεξαγωγή

ερευνών

είναι

τρωτή

στα

στοιχεία

της

υποκειμενικότητας, μεροληψίας και ασάφειας, ένα τεστ προσανατολισμένο στην αγορά
υλοποιεί την αντικειμενική χρήση δεδομένων.
> Αναγνωρίζει ότι, η ποιότητα ενός μοντέλου, προσανατολισμένου προς την αγορά
εξαρτάται από τις υποθέσεις που εξετάζει.
Στην παρούσα ανάλυση θα εξετασθούν 7 μηδενικές υποθέσεις από το εν λόγω
μοντέλο. Οι πρώτες δύο είναι ασήμαντες και περιλαμβάνονται για λόγους σκοπιμότητας, ενώ
οι υπόλοιπες αποτελούν το κεντρικό πυρήνα της ανάλυσης.
Θα περιμέναμε να εντοπίσουμε, ότι τα μερίσματα και τα κέρδη έχουν σχετική αξία κατά
την αποτίμηση μετοχών. Αυτή η διαπίστωση, επομένως θα οδηγήσει στην απόρριψη των
παρακάτω μηδενικών υποθέσεων :
Hi : δεν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα σε μερίσματα και τιμές μετοχών.
Η2 : δεν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα σε κέρδη και τιμές μετοχών.
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Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας τα μερίσματα αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη
σχετική αξία από τα παρακρατηθέντα κέρδη για τις μετοχές μερισματικής απόδοσης.
Περαιτέρω, είναι πιθανόν οι μετοχές μερισματικής απόδοσης να αποτιμώνται μόνο με βάση
τα μερίσματα, έτσι που τα παρακρατηθέντα κέρδη να μη διαθέτουν κάποια σχετική αξία. Οι
διαπιστώσεις αυτές οδηγούν σε απόρριψη των μηδενικών υποθέσεων Η3 και Η5 και αποδοχή
της υπόθεσης Η4:
Η3 : για τις μετοχές μερισματικής απόδοσης δεν υπάρχει διαφοροποίηση στη σχετική αξία
μερισμάτων και παρακρατηθέντων κερδών.
Η4 : για τις μετοχές μερισματικής απόδοσης, τα παρακρατηθέντα κέρδη δεν διαθέτουν
σχετική αξία.
Η5 : δεν υπάρχει διαφορά στη σχετική αξία των μερισμάτων μεταξύ μετοχών μερισματικής
απόδοσης και μετοχών Ρ/Ε.
Από την άλλη, τα παρακρατηθέντα κέρδη, αναμένεται να έχουν σχετική αξία για τις
μετοχές Ρ/Ε, τόσο σε απόλυτες τιμές, όσο και σε σχέση με τις μετοχές μερισματικής
απόδοσης. Περαιτέρω, επειδή τα κέρδη περιλαμβάνουν μερίσματα και παρακρατηθέντα
κέρδη, αναμένεται ότι και τα δύο να διαθέτουν ίση σχετική αξία για τις μετοχές Ρ/Ε. Αυτή η
διαπίστωση οδηγεί σε αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης Η6 και απόρριψη της Η7:
Η6 : για τις μετοχές Ρ/Ε δεν υπάρχει διαφοροποίηση στη σχετική αξία μερισμάτων και
παρακρατηθέντων κερδών.
Η7 : δεν υπάρχει διαφορά στη σχετική αξία των μερισμάτων μεταξύ μετοχών
μερισματικής απόδοσης και μετοχών Ρ/Ε.

13.5. ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Καθεμιά από τις παραπάνω μηδενικές υποθέσεις εξετάζεται με την χρήση ενός
διαστρωματικού μοντέλου. Η εξειδίκευση του εν λόγω μοντέλου είναι απλή, γεγονός που
αντανακλά ότι βασικός του στόχος είναι να εξετάσει τα αποτελέσματα της έρευνας που
παρουσιάστηκαν παραπάνω :
Pj

= α + bDRj + cREj + dORjREj + eDPSj + fDRjDPSj +Uj

(6)

Όπου καθεμιά από τις μεταβλητές καταγράφεται την ίδια χρονική στιγμή και το σύμβολο j
αναφέρεται σε διαφορετικές επιχειρήσεις,

ενώ οι λοιποί συμβολισμοί αφορούν στα

παρακάτω:
Pj : τιμή μετοχής.
REj : ετήσια παρακρατηθέντα κέρδη ανά μετοχή.
DPSj : ετήσια μερίσματα ανά μετοχή.
DRj : ψευδομεταβλητή : "μετοχές Ρ/Ε" =1, "μετοχές μερισματικής απόδοσης" = 0.
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Uj: όρος σφάλματος.
Τρεις γενικές παρατηρήσεις μπορούν να γίνουν σχετικά με το σχεδίασμά του μοντέλου :

> Σε αντίθεση με τις περισσότερες μελέτες τις προσανατολισμένες προς την αγορά, η
εξίσωση (6) αποτελεί μοντέλο αποτίμησης παρά μελέτη καταστάσεων79. Με άλλα λόγια,
η εξαρτημένη μεταβλητή, είναι η τιμή παρά οι αποδόσεις και οι ανεξάρτητες μεταβλητές
είναι τα επίπεδα τιμών παρά οι μη αναμενόμενες διαφοροποιήσεις.
Αυτή η επιλογή ενός μοντέλου αποτίμησης αντανακλά την άποψη ότι για να εξεταστούν
οι υποθέσεις ΗγΗ7, είναι αρκετό να αποδειχτεί ότι η τιμή συσχετίζεται με τα κέρδη ή τα
μερίσματα, παρά το ότι διαμορφώνεται σε ανταπόκριση των επί πρόσθετων πληροφοριών,
για μη αναμενόμενες μεταβολές σε αυτές τις μεταβλητές.
Σε ένα μοντέλο αποτίμησης, δεν γίνεται προσπάθεια να εκτιμηθούν οι μη αναμενόμενες
μεταβολές στις τιμές σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή να απομονωθούν τα έκτακτα
γεγονότα λογιστικής φύσεως. Έτσι οποιαδήποτε διαφοροποίηση
κατισχύουσες

πληροφορίες

και

τα

επακόλουθα

ανάμεσα σε διάφορες

λογιστικά

έκτακτα

γεγονότα

εξουδετερώνεται.
>

Η δεύτερη παρατήρηση αναφέρεται στη χρήση πολλαπλών ψευδομεταβλητών. Το
μοντέλο χρησιμοποιεί τη ψευδομεταβλητή DR προκειμένου να απεικονίσει τις μετοχές
είτε ως μετοχές Ρ/Ε είτε ως μετοχές μερισματικής απόδοσης, ανάλογα με τον κλάδο στον
οποίο ανήκουν. Για παράδειγμα αν μια επιχείρηση ανήκει στον χρηματοοικονομικό κλάδο
ή στον κλάδο κοινής ωφέλειας τότε η μετοχή της είναι μετοχή μερισματικής απόδοσης
και το Dr θα πάρει την τιμή μηδέν και η εξίσωση (6) διαμορφώνεται ως εξής :
Pj

= α + cREj + eDPSj +Uj

(6i)

Η μηδενική υπόθεση Η3 μπορεί να εξεταστεί με τη χρήση της εξίσωσης (6ϊ) . Η απόρριψη
της Η3 απαιτεί την ύπαρξη μιας συστηματικής σχέσης ανάμεσα σε τιμή μετοχών και
μερισμάτων, σχέση που είναι διαφορετική από εκείνη ανάμεσα σε τιμές μετοχών και
παρακρατηθέντα κέρδη.
Με βάση τα ευρήματα της έρευνας,

θα αναμέναμε ότι

ο

συντελεστής των

παρακρατηθέντων κερδών (c στην (6)) είναι μικρότερος από εκείνο των μερισμάτων (e στην

(6)).
Στην ακραία περίπτωση (μηδενική υπόθεση Η4) θα περιμέναμε ο συντελεστής του RE να
είναι ίσος με μηδέν, έτσι που από μόνος του ο συντελεστής του DPS να επαρκεί προκειμένου
να προσδιοριστεί η τιμή μιας μετοχής.

79- Lev, Β. and J. A. Ohlson (1982) "Empirical Research in Accounting : A Review, Interpretation and Extension",
Journal of Accounting Research, Vol.20 (supplement), pp 249-322.
- Rees, W. P. (1997), "The Impact of Dividends, Debt and Investments on Valuation Models", Journal of
Business Finance and Accounting, Vol.24, No 7 & 8 (September), pp 1111-40.
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Μετοχές, που ανήκουν στις υπηρεσίες, βιομηχανία ή καταναλωτικά αγαθά (αποτελούν
μετοχές Ρ/Ε) έχουν τιμή ίση με 1 για το DR. Η τιμή τους θα εκτιμηθεί με βάση τη σχέση :
Pj

= (α+b) + (c+d)REj + (e+f)DPSj +Uj

(6ii)

Από μια σύγκριση ανάμεσα στις σχέσεις (6ί) και (6ϋ) μπορεί να διαπιστωθεί ότι η
ψευδομεταβλητή επιτρέπει στους συντελεστές κλίσεως και τομής της παλινδρόμησης να
διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν μια μετοχή χαρακτηρίζεται ως μετοχή Ρ/Ε

ή μετοχή

μερισματικής απόδοσης.
Η απόρριψη της υπόθεσης Η5 απαιτεί όπως ο συντελεστής του DRDPS (f στην εξίσωση
(6)) πρέπει να είναι σημαντικός. Τα ευρήματα της έρευνας καταλήγουν στο ότι θα πρέπει
ταυτόχρονα να είναι αρνητικός με αποτέλεσμα να αντισταθμίζεται ο θετικός συντελεστής του
DPS,

αποδεικνύοντας έτσι ότι η σχετική αξία των μερισμάτων, είναι χαμηλότερη για τις

μετοχές ΡΕ από ότι για τις μετοχές μερισματικής απόδοσης.
Πράγματι, καθώς τα παρακρατηθέντα κέρδη και τα μερίσματα είναι συστατικά μέρη των
κερδών, έχουν ίση αξία για τον πολλαπλασιαστή κερδών. Σε εξαιρετική περίπτωση, θα
κάναμε την υπόθεση ότι

το άθροισμα των συντελεστών των παρακρατηθέντων κερδών

είναι ίσο με το άθροισμα των συντελεστών των μερισμάτων (c+d=e+f). Η εν λόγω σχέση
αποτελεί τη βάση για τη μηδενική υπόθεση Η6.
Τέλος, η απόρριψη της Η7 προϋποθέτει ότι ο συντελεστής του DrRE (d στην εξίσωση (6))
θα πρέπει να είναι σημαντικός, και τα ευρήματα της έρευνας προτείνουν ότι πρέπει να είναι
θετικός, με αποτέλεσμα να αποδεικνύουν μια συστηματική σχέση ανάμεσα σε τιμές μετοχών
και παρακρατηθέντα κέρδη.
>

Η τελευταία παρατήρηση αναφέρεται στον συντελεστή τομής α. Ο εν λόγω συντελεστής
συμπεριλήφθηκε στην εξίσωση (6), γιατί γίνεται η υπόθεση ότι μια επιχείρηση παρά το
γεγονός ότι παρουσιάζει μηδενικά κέρδη ή μερίσματα, διαθέτει θετική τιμή μετοχής. Αυτό
συμβαίνει επειδή μια μηδενική τιμή μετοχής, δεν θα ήταν συνεπής με μια καταχώρηση
στο χρηματιστήριο.
Ο συντελεστής κλίσης b, περιλήφθηκε στο μοντέλο προκειμένου οι σχέσεις (6ί) και (6ϋ)

να

μην απεικονιστούν τυχαία

μέσω

του

ίδιου

συντελεστή

κλίσης.

Πάντως δεν

αντιμετωπίστηκε το θέμα διαφοροποίησης του συντελεστή κλίσης ανάμεσα στα δύο είδη
μετοχών.

13.6. ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Όλα τα δεδομένα αντλήθηκαν από την μηνιαία έκδοση Equity Market Review, της
χρηματιστηριακής εταιρείας SBC Warburg.
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Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν αφορούσαν τιμές μετοχών, μερίσματα και κέρδη ανά
μετοχή .
Οσον αφορά τα μερίσματα και τα κέρδη, σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών80 οι
αναλυτές τυπικά υιοθετούν ένα χρονικό ορίζοντα διετίας για πρόβλεψη και χρησιμοποιούν τα
πιο πρόσφατα δημοσιευθέντα κέρδη ανά μετοχή, ως βάση των ιστορικών πολλαπλασιαστών
κερδών, καθώς και προβλέψεις κερδών για προσδοκώμενους πολλαπλασιαστές.
Έτσι,

τόσο τα ιστορικά δεδομένα, όσο και οι προβλέψεις διετίας, υιοθετούνται

προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα της χρήσης από τους αναλυτές τέτοιας
φύσης δεδομένων.
Ένα πρόσθετο συμπέρασμα, παλαιότερων ερευνών, αναφέρει ότι η εμπειρική σχετική αξία
των κερδών επαυξάνεται, όταν επικεντρωνόμαστε στα μόνιμα (λειτουργικά) και όχι στα
παροδικά (έκτακτα) συστατικά στοιχεία των κερδών 81.
Παράλληλα, οι αναλυτές χρησιμοποιούν να δημοσιευθέντα

κέρδη

προ έκτακτων-

ανόργανων αποτελεσμάτων, ως τη βάση για τους πολλαπλασιαστές κερδών . Στην παρούσα
εργασία

χρησιμοποιούνται δεδομένα που αναφέρονται στα προ έκτακτων-ανόργανων

αποτελεσμάτων κέρδη.
Τέσσερα διαστρωματικά μοντέλα εκτιμήθηκαν, χρησιμοποιώντας δεδομένα από τις
εκδόσεις του Equity Market Review, των μηνών Απριλίου 1995 και 1996. Η χρήση των
εκδόσεων του Απριλίου, οφείλεται στο γεγονός ότι η περισσότερο χρησιμοποιούμενη
διαχειριστική χρήση στο δείγμα των επιχειρήσεων, είναι αυτή που λήγει 31.12 και οι
περισσότερες επιχειρήσεις είχαν δημοσιεύσει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους μέχρι
τα τέλη Μαρτίου.
Η έκδοση του 1995 περιελάμβανε ιστορικά δεδομένα για τα ετήσια κέρδη και μερίσματα
της χρήσης πού έληξε το 1994, καθώς και προβλέψεις διετίας. Από την άλλη, η έκδοση του
1996, παρουσίαζε τα ίδια δεδομένα για τη χρήση 1995 και προβλέψεις διετίας.
Οσον αφορά τις τιμές των μετοχών, αυτές αφορούσαν τις τιμές κλεισίματος με 31.3 κάθε
χρονιάς.

80 - Arnold, J. A. and Ρ. Moizer (1984), " A Survey of the Methods Used by UK Investment Analysts to Appraise Investments in
Ordinary Shares” Accounting and Business Research (Summer), pp. 113-24.
- Day, J.F. (1986), "The Use Of Annual Reports by UK Investment Analysts", Accounting and Business Research (Summer), pp.
295-307.
81 - Easton, P.D., and T.S. Harris (1991), "Earnings as an Explanatory Variable for Returns, Journal of Accounting Research
(Spring), pp.19-36.
Easton, P.D., and M.E. Zmijewski (1989), "Cross Sectional variation in the Stock Market Response to Accounting Earnings
Announcements", Journal of Accounting and Economics, Vol.ll, pp. 117-41.
Kormendi, R. and R. Lipe (1987), 'Earnings Innovations, Earnings Persistence and Stock Returns”, Journal of Business, Vol.
60, No.3, pp 323-45.
O Hanlon, Poon, Yaansah (1992), 'Market recognition of differences in earnings persistence : UK Evidence”, Journal of
Business Finance and Accounting, Vol. 19, No.4 (June), pp.625-39.
Strong, N., and M. Walker (1993) "Explanatory Power of Earnings for Stock Returns”, The Accounting Review (April ), pp.
385-99.
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Το δείγμα των επιχειρήσεων με 4/96 αποτελείτο από 459 επιχειρήσεις, ενώ αυτό με 4/95
αφορούσε 416 επιχειρήσεις.
Στον πίνακα 3 απεικονίζεται το δείγμα κάθε μοντέλου, ενώ στον πίνακα 4 παρουσιάζονται
τα μέτρα περιγραφικής στατιστικής (μέσος, τυπική απόκλιση, ασυμμετρία82, κύρτωση83).
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΤΙΜΕΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ
(6a)
31.3.1995
(6b)
31.3.1995
(6c)
31.3.1996
31.3.1996

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ ΚΕΡΔΗ &
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Ιστορικά, τέλος χρήσης 1994
Πρόβλεψη, τέλος χρήσης 1996
Ιστορικά, τέλος χρήσης 1995
Πρόβλεψη, τέλος χρήσης 1997

Σημειώσεις:
1. Τα κέρδη & τα μερίσματα αναφέρονται σε ετήσια βάση
2. Τα παρακρατηθέντα κέρδη είναι προ έκτακτων & ανόργανων
αποτελεσμάτων
3. Τα ιστορικά δεδομένα αφορούν τη χρήση που λήγει το 1997
(μοντέλο 6a) και 1995 (μοντέλο 6b)
Η συχνότερα εμφανιζόμενη ημερομηνία κλεισίματος αφορά τη
31.12.
4. Οι προβλέψεις για το μοντέλο 6b αφορούν τη χρήση που λήγει
δύο χρόνια μετά το μοντέλο 6a,
Και αναλογικά για τα 6d και 6c.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ_____________________________________________________________________
ΜΟΝΤΕΛΟ (6a)
ΜΟΝΤΕΛΟ (6b)
ΜΟΝΤΕΛΟ (6c)
ΜΟΝΤΕΛΟ (6d)
ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ
Μέσος
306,6
306,6
352,9
352,9
207
248,2
207
248,2
Τυπική απόκλιση
1,34
1,34
Ασυμμετρία
1,21
1,21
Κύρτωση
1,62
________ iΜ________ ________ 2Λ________ ________ L§2________
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
Μέσος
11,82
10,99
Τυπική απόκλιση
Ασυμμετρία
1,87
Κύρτωση
________±1!________
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
Μέσος
Τυπική απόκλιση
Ασυμμετρία
Κύρτωση
ΣΥΣΧΕΤΊΣΕΙΣ
Τιμής με παρακρατηθέντα
κέρδη
Τιμής με μερίσματα
Παρακρατηθέντα κέρδη με
μερίσματα
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

15,56
12,58
1,62
2,98

12,64
12,61
1,93
4,58

15,2
13
1,86
4,29

9,77
7,11
1,2
1,49

11,66
8,25
1,24
1,38

12,2
9,4
1,44
________ 2,12________

10,26
8,05
1,52
2.23

0,75

0,8

0,73

0,7

0,84
0,66

0,87
0,69

0,77
0,66

0,71
0,67

410

410

455

455

Σημειώσεις : οι τιμές των μετοχών και τα μερίσματα είναι εκφρασμένα σε αγγλικές πέννες.

13.7. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
Η αρχική εκτίμηση των μοντέλων 6a και 6c κατέληξε σε ένα μικρό αριθμό πολύ μεγάλων
καταλοίπων ή σφαλμάτων εκτίμησης (τέσσερις σε κάθε περίπτωση). Αυτά τα κατάλοιπα από
μόνα τους αφορούσαν σε ποσοστό το 31% του αθροίσματος τετραγώνων καταλοίπων στο
6a και 30% στο 6c.
82 ασυμμετρία (skewness) δηλαδή το στατιστικό μέτρο που μας πληροφορεί αν οι τιμές μιας μεταβλητής διατάσσονται
συμμετρικά γύρω από το μέσο της κατανομής.
83 κύρτωση (kurtosis) μετράει τον βαθμό συγκέντρωσης των τιμών μιας μεταβλητής στην περιοχή του μέσου αριθμητικού και
προς τα άκρα δεξιά και αριστερά αυτού.
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Μια πιο προσεκτική ανάλυση

των δεδομένων αποκάλυψε συγκεκριμένες αιτιολογήσεις

προκειμένου να μη περιληψθούν οι εν λόγω παρατηρήσεις στα μοντέλα 6a και 6c καθώς και
στα 6d και 6b για λόγους συνέπειας.
Κατά

την

εκτίμηση

και

των

τεσσάρων

μοντέλων,

η

μηδενική

υπόθεση

της

ομοσκεδαστικότητας απορρίψθηκε στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό εμπιστοσύνης. Συνέπεια
αυτής της απόρριψης ήταν ενώ οι συντελεστές παλινδρόμησης ήταν αμερόληπτοι τα τυπικά
τους σφάλματα δεν ήταν. Έτσι οι δοκιμές των υποθέσεων των συντελεστών δεν ήταν
αξιόπιστες. Προκειμένου να γίνει διόρθωση της εν λόγω κατάστασης χρησιμοποιήθηκε η
προσαρμογή White84 για τα τυπικά σφάλματα της μεθόδου των ελάχιστων τετραγώνων.
Οι εκτιμήσεις των μοντέλων (6a), (6b), (6c)

και (6d) παρουσιάζονται στον πίνακα 5.

Όπως φαίνεται και στα τέσσερα μοντέλα ο συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού R2 είναι
πολύ

υψηλός

και

συνδυάζεται

με

υψηλούς

θετικούς και

υψηλής σημαντικότητας

συντελεστές για τις μεταβλητές DrRE και DPS.
Τα αποτελέσματα αυτά δηλώνουν μια πολύ ισχυρή διαστρωματική σχέση ανάμεσα στις
τιμές των μετοχών και των ιστορικών-προβλεπόμενων κερδών και μερισμάτων, έτσι που οι
υποθέσεις Hi και Η2 απορρίπτονται .
ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 6________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ A_____________DrA____________ RE___________ DrRE___________DPS___________DrDPS

Μοντέλο (6a)
410 επιχειρήσεις R2=0,86.
Συντελεστής
Τυπικό σφάλμα
t-ratio
(Πιθανότητα)

36,06
14,66
2,46
____(0,014)____

-17,35
16,59
-1,05
(0,296)

1,47
0,74
1,98
(0,048)

37,8
15,13
2,5
(0,013)

-36,98
16,83
-2,2
(0,029)

1,28
0,85
1,52
(0,130)

63,76
18,24
3,5
(0,001)

-30,74
21,52
-1,43

11,5
1,21
9,51

21,34
1,69
12,58

-4,94
2,11
-2,34

______ (9)______ ______(0)______ _____ &02)_____

Μοντέλο (6b)
410 επιχειρήσεις R2=0,88.
Συντελεστής
Τυπικό σφάλμα
t-ratio
(Πιθανότατα)

7,76
1,25
6,22
(0,130)

17,98
1,31
13,74
(0)

-2,51
1,78
-1,41
(0,160)

Μοντέλο (6c)
455 επιχειρήσεις R2=0,79.
Συντελεστής
Τυπικό σφάλμα
t-ratio
(Πιθανότητα)

0,44
14,33
22,16
-6,11
2,97
1,23
1,74
2,15
8,24
0,36
10,27
-2,06
____(0,154)____ ____(0,222)____ ______(Q)______ ______(Q)______ _____ (2,04)_____

Μοντέλο (6d)
455 επιχειρήσεις R2=0,85.
Συντελεστής
Τυπικό σφάλμα
t-ratio
(Πιθανότητα)

59,15
15,6
3,79
(0)

-52,83
18,91
-2,79
(0,005)

1,39
1,17
1,18
(0,239)

11,86
1,49
7,97

17,85
1,47
12,15

-4,47
1,93
-2,46

______(0)______ ______(0)______ ____ (9,014)____

Σημειώσεις:
1. Οι τιμές μετοχών, τα κέρδη και τα μερίσματα είναι εκφρασμένα σε αγγλικές πέννες.
2. Τα μέτρα περιγραφικής στατιστικής για τα δεδομένα κάθε δείγματος δίνονται στον πίνακα 4.
3. Τα τυπικά λάθη και t-ratios δίνονται με τις προσαρμογές White για την ετρεοσκεδαστικότητα.
4. Γίνεται εκτίμηση του εξής διαστρωματικού μοντέλου Pj = α + bDRj + cREj + dDRjREj + eDPSj + fDRjDPSj +uj

84 White, H., (1980), "A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity",
Econometrica, Vol. 48. Pp. 817-38.
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Περαιτέρω, απορρίπτεται και η υπόθεση Η3. Σε όλα τα μοντέλα ο συντελεστής του RE
είναι πολύ μικρός σε σχέση με αυτόν του DPS. Για τις επιχειρήσεις μερισματικής απόδοσης
μια αγγλική πέννα μερίσματος ανά μετοχή αντιστοιχεί περίπου σε τιμή μετοχής ίση με 20
πέννες. Από την άλλη, μια πέννα παρακρατηθέντων κερδών ανά μετοχή αντιστοιχεί περίπου
σε τιμή μετοχής ίση με μία πέννα, γεγονός που δηλώνει ότι οι παρακρατήσεις κερδών
προεξοφλούνται με υψηλούς συντελεστές, αφού δε φαίνεται να

αποτελούν αξιόπιστους

δείκτες αποτίμησης.
Η υπόθεση Η4 αποτελεί ισχυρότερη δοκιμή της προαναφερθείσας σχέσης γιατί υποθέτει
ότι η τιμή μιας μετοχής αποτελεί συνάρτηση των μερισμάτων εξατομικευμένα και ότι δεν
υπάρχει καμία σχέση με τα παρακρατηθέντα κέρδη.
Τα αποτελέσματα προσφέρουν κάποια υποστήριξη στην Η4. Συγκεκριμένα, στα μοντέλα
(6c) και (6d) η μηδενική υπόθεση, σύμφωνα με την οποία ο συντελεστής του RE είναι ίσος
με μηδέν δεν μπορεί να απορριφθεί ενώ, στο μοντέλο (6b)

είναι σημαντική σε επίπεδο

σημαντικότητας 13%. Μόνο στο μοντέλο (6a) υπάρχει γραμμική σχέση ανάμεσα σε RE και
τιμή σε επίπεδο σημαντικότητας 5%.
Η απόρριψη της Η4 μπορεί να εξεταστεί με αυστηρότητα αν εισαχθεί ο περιορισμός ότι ο
συντελεστής του RE είναι ίσος με μηδέν. Η στατιστική Wald για τον εν λόγω περιορισμό
παρουσιάζεται στον πίνακα 6.
ΠΙΝΑΚΑΣ 6
ΤΕΣΤ WALD ΓΙΑ ΤΗΝ Η4
ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ WALD X2
(πιθανότητα)
(6a)
4,73 (0,03)
(6b)
4,31 (0,038)
(6c)
0,23 (0,634)
3,17 (0,075)
____ (6d)____

Σημείωση : το τεστ αφορά την
εισαγωγή του περιορισμού
Που αναφέρεται στο γεγονός ότι ο
συντελεστής του RE είναι μηδέν
(c=0).

Στην περίπτωση του μοντέλου 6c δεν είναι δυνατή η απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης
σύμφωνα με την οποία ο συντελεστής του RE είναι ίσος με μηδέν. Από την άλλη η μηδενική
υπόθεση απορρίπτεται στα μοντέλα (6b) και (6a), ενώ στο μοντέλο (6d) η στατιστική Wald
είναι σημαντική σε επίπεδο 7,5%. Αποτέλεσμα αυτών των διαπιστώσεων είναι η απόρριψη
της υπόθεσης Η4, σύμφωνα με την οποία οι μερισματικές μετοχές αποτιμώνται με βάση τα
μερίσματα μόνο και οι παρακρατήσεις κερδών δεν προσθέτουν κάποια χρησιμότητα.
Οσον αφορά την υπόθεση Η5 , αυτή μπορεί να απορριφθεί. Η εναλλακτική υπόθεση
σύμφωνα με την οποία η σχετική χρησιμότητα των μερισμάτων, διαφέρει ανάμεσα σε
μετοχές Ρ/Ε και μερισματικές μετοχές, υποστηρίζει το αποτέλεσμα ότι ο συντελεστής του
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DrDPS είναι αρνητικός σε κάθε περίπτωση. Περαιτέρω η εν λόγω υπόθεση είναι σημαντική
σε επίπεδο σημαντικότητας 5% σε τρία μοντέλα, ενώ στο μοντέλο 6b είναι σημαντική σε
επίπεδο 16%.
Ερμηνεύοντας την παραπάνω διαπίστωση, καταλήγουμε ότι υπάρχει διαφοροποίηση στη
σχετική χρησιμότητα των μερισμάτων, ανάμεσα σε μερισματικές μετοχές και μετοχές Ρ/Ε,
ενώ ταυτόχρονα ο συντελεστής με τον οποίο κεφαλαιοποιούνται τα μερίσματα είναι
χαμηλότερος για τις τελευταίες μετοχές.
Το αντίστροφο της υπόθεσης Η5 επίσης αληθεύει και τα αποτελέσματα της έρευνας
επιτρέπουν την απόρριψη της Η7. Ο συντελεστής του DrRE είναι υψηλός θετικός και πολύ
σημαντικός και στα τέσσερα μοντέλα. Η ένδειξη αυτή μιας συστηματικής σχέσης ανάμεσα σε
παρακρατηθέντα κέρδη και τιμές για τις μετοχές Ρ/Ε αποκαλύπτει τη δυσκολία ύπαρξης
τέτοιας σχέσης για τις μετοχές μερισματικής απόδοσης.
Το τελικό τεστ αφορά την υπόθεση Η6. Οι ενδείξεις οδηγούν ότι η σημαντικότητα των
μερισμάτων έναντι των παρακρατηθέντων κερδών που παρατηρείται για τις μετοχές
μερισματικής απόδοσης δεν ισχύει και για τις μετοχές Ρ/Ε. Πράγματι, επειδή ο συντελεστής
του DrRE είναι υψηλός και θετικός σε όλα τα μοντέλα και αυτός του DrDPS είναι υψηλός και
αρνητικός σε κάθε περίπτωση, καταλήγουμε στην ένδειξη ότι τα παρακρατηθέντα κέρδη
είναι σχετικά περισσότερα σημαντικά για τις μετοχές Ρ/Ε, ενώ τα μερίσματα είναι λιγότερο
σημαντικά.
Σε αντίθεση με τις μερισματικές μετοχές, δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις για
τις μετοχές Ρ/Ε ανάμεσα στους συντελεστές κεφαλαιοποίησης που υιοθετούνται για τα
παρακρατηθέντα κέρδη και τα μερίσματα. Αυτή η διαπίστωση είναι συνεπής με τη χρήση του
δείκτη Ρ/Ε , επειδή τα παρακρατηθέντα κέρδη και τα μερίσματα είναι ίσης αξίας συστατικά
μέρη των κερδών.
Η υπόθεση Η6 μπορεί να εξεταστεί πιο αυστηρά με την εισαγωγή του περιορισμού στο
μοντέλο που αναφέρει ότι το άθροισμα των συντελεστών του RE (c και d ) είναι ίσο με το
άθροισμα αυτών του DPS (e και f)·
Όπως φαίνεται τα αποτελέσματα του τεστ Wald που παρουσιάζονται στον πίνακα 7 είναι
ανάμικτα. Στα μοντέλα (6a) και (6b)

η μηδενική υπόθεση της ισότητας του αθροίσματος

των δύο συντελεστών των RE και DPS απορρίπτεται ενώ, στα μοντέλα (6c) και (6d)
συμβαίνει το αντίθετο. Ειδικότερα, στα δύο τελευταία αυτά μοντέλα τα παρακρατηθέντα
κέρδη και τα μερίσματα σχετίζονται ισότιμα με τις τιμές των μετοχών, διαπίστωση που είναι
συνεπής με τη χρήση του δείκτη Ρ/Ε.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7

ΤΕΣΤ WALD ΠΑ ΤΗΝ Η6
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ WALD X2 (πιθανότητα)
(6a)
5,47 (0,019)
(6b)
28,16 (0)
(6c)
0,58 (0,448)
0,01 (0,992)
____ (Μ)____

Σημείωση : το τεστ αφορά την εισαγωγή του περιορισμού
Που αναφέρεται στο γεγονός ότι το άθροισμα των συντελεστών του RE είναι ίσο
Με το άθροισμα των συντελεστών του DPS (c+d=e+f)·

Τέλος, ένα αποτέλεσμα που αξίζει προσοχής είναι ότι ο συντελεστής τομής των
παλινδρομήσεων των μετοχών Ρ/Ε είναι χαμηλότερος από αυτόν των μετοχών μερισματικής
απόδοσης και στα τέσσερα μοντέλα. Περαιτέρω, ενώ ο συντελεστής των μερισματικών
μετοχών είναι υψηλός και θετικός, οι ενδείξεις στον πίνακα 8 απεικονίζουν ότι ο συντελεστής
των μετοχών Ρ/Ε δεν είναι στατιστικά ευδιάκριτος από το μηδέν στα μοντέλα (6b) και (6d).

ΠΙΝΑΚΑΣ 8
ΤΕΣΤ WALD ΠΑ ΤΗΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΟΜΗΣ
ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ WALD X2 (πιθανότητα)
(6a)
5,46 (0,019)
(6b)
0,01 (0,913)
9,04 (0,003)
(6c)
0,45 (0,504)
____ i*U____
Σημείωση : το τεστ αφορά την εισαγωγή του περιορισμού
που αναφέρεται στο γεγονός ότι ο συντελεστής του Α είναι ίσος
και αντίθετος με το συντελεστή του DrA (a+b=0).

Για τις μερισματικές μετοχές ο θετικός και σημαντικός συντελεστής τομής

a και στα

τέσσερα μοντέλα είναι συνεπής με την υπόθεση που έχει προαναφερθεί, ότι μια επιχείρηση
παρά το γεγονός ότι παρουσιάζει μηδέν μερίσματα διαθέτει μετοχή με θετική τιμή.
Οσον αψορά τις μετοχές Ρ/Ε, μια πιθανή ερμηνεία των αποτελεσμάτων του πίνακα 8
συνδέεται με τη μέθοδο αποτίμησης που υιοθετούν οι αναλυτές. Αν οι αναλυτές απλά
εφαρμόζουν ένα δείκτη Ρ/Ε στις προβλέψεις των κερδών και αν αυτός ο δείκτης κατά μέσο
όρο είναι σταθερός για διάφορα επίπεδα προβλέψεων, τότε υπάρχει μια ανεπιφύλακτη χρήση
του μοντέλου.

13.8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Με τη χρήση μεθόδων που βασίζονται σε έρευνες και μοντέλα προσανατολισμένα στην
αγορά, αυτή η εργασία έδωσε μια πρώτη ερμηνεία γιατί η σχετική αξία των κερδών και
μερισμάτων

διαφέρει

ανάλογα

με

τον

κλάδο

του

χρηματιστηρίου,

στον

οποίο

δραστηριοποιείται μια επιχείρηση.
Από έρευνα που έγινε προέκυψε ότι ο πολλαπλασιαστής κερδών κυριαρχεί της
μερισματικής απόδοσης κατά την αποτίμηση επιχειρήσεων που ανήκουν στους εξής κλάδους:
□

Υπηρεσίες.
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□

Βιομηχανία.

□

Καταναλωτικά αγαθά.
Η εν λόγω διαπίστωση είναι συνεπής με προηγούμενες έρευνες που δίνουν προτεραιότητα

στον πολλαπλασιαστή κερδών.
Από την άλλη,

η κυριαρχία του πολλαπλασιαστή κερδών καταρρέει υπέρ της

μερισματικής απόδοσης στους ακόλουθους κλάδους :
□ Χρηματοοικονομικός τομέας.
□ Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.
Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές,

οι μετοχές των κλάδων υπηρεσίες, βιομηχανία και

καταναλωτικά αγαθά καλούνται μετοχές P/E

(PE-valued shares) και εκείνες του

χρηματοοικονομικού τομέα και της κοινής ωφέλειας μερισματικές μετοχές (yield - valued

shares).
Αυτές οι κατηγορίες μετοχών εξετάστηκαν με βάση ένα μοντέλο προσανατολισμένο στην
αγορά και τα συμπεράσματα που προέκυψαν ήταν ισχυρά.
Συγκεκριμένα,

για τις

μερισματικές

μετοχές,

τα

μερίσματα

ενσωματώνουν

πολύ

σημαντικότερη σχετική αξία από ότι τα παρακρατηθέντα κέρδη, ενώ για τις μετοχές Ρ/Ε η
σχετική σημαντικότητα των παρακρατηθέντων κερδών είναι πολύ μεγαλύτερη και εκείνη των
μερισμάτων χαμηλότερη, έτσι που και τα δύο συστατικά των κερδών να παρουσιάζουν
ενδιαφέρον.
Βασιζόμενοι στη διαπίστωση ότι οι προτιμήσεις των αναλυτών για τα μοντέλα αποτίμησης
διαφέρουν ανάλογα με τον

κλάδο του χρηματιστηρίου, ένα σημαντικό ερώτημα για

περαιτέρω διερεύνηση είναι : γιατί αυτή η διαφοροποίηση υφίσταται κατά αρχήν. Μια
προσπάθεια να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, μπορεί σε πρώτη φάση να στοχεύει στον
προσδιορισμό των λόγων γιατί οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα παρακρατηθέντα
κέρδη αγνοούνται από τους αναλυτές των κλάδων του χρηματοοικονομικού τομέα και της
κοινής ωφέλειας, που προτιμούν να επικεντρώνονται σχεδόν αποκλειστικά στη μερισματική
απόδοση.
Μια πιθανή απάντηση που έχει εφαρμογή σχεδόν αποκλειστικά στην κοινή ωφέλεια,
σχετίζεται με την προβλεψιμότητα της δημιουργίας ταμειακών ροών. Αν η μελλοντική
απόδοση

είναι

σχετικά

προβλέψιμη,

έτσι

που

τα

μερίσματα

να

καθορίζουν

την

αποτελεσματικότητα με ένα προβλέψιμο τρόπο και ταυτόχρονα η μερισματική απόδοση είναι
υψηλή, τότε μια κοινή μετοχή παρομοιάζει περισσότερο με μια ομολογία. Η τιμή της μετοχής
παίρνει τη μορφή κεφαλαιοποίησης μιας ροής εισοδήματος και τα παρακρατηθέντα κέρδη
εξατομικευμένα δεν ενσωματώνουν επί πρόσθετη πληροφόρηση.
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Μια άλλη πιθανή εξήγηση προκύπτει αν τα κέρδη μπορούν να υποστούν κάποιο
«μαγείρεμα», πιθανόν λόγω της ύπαρξης ασυμμετρίας στην πληροφόρηση ανάμεσα σε
επιχείρηση

και

αναλυτή

ή

αν

υπάρχει

μακρύς

λειτουργικός

κύκλος

(παραγωγικοσυναλλακτικό κύκλωμα), παράγοντες που υφίστανται στην περίπτωση των
ασφαλιστικών εταιρειών. Το ενδεχόμενο «μαγειρέματος» υποσκάπτει την αξιοπιστία (και
κατά συνέπεια τη σχετική αξία) των παρακρατηθέντων κερδών.
Αν

κάποιος

από

τους

παραπάνω

λόγους

για

τη

χαμηλή

σχετική

αξία

των

παρακρατηθέντων κερδών υφίσταται, τότε αναμένουμε ότι τα μερίσματα είναι περισσότερο
σημαντικά. Αυτό συμβαίνει, γιατί λόγω της απουσίας βάσης κερδών για αποτίμηση, τα
μερίσματα υιοθετούνται από τους managers και τους επενδυτές ως μεταβλητή που καθορίζει
τις τιμές των μετοχών.
Μεγαλύτερη

έμφαση

και

αξιοπιστία

συνδέεται

με

τα

μερίσματα,

έτσι

που

η

παρακολούθηση αυτών τα καθιστά ένα αμοιβαίο κατανοητό μέγεθος για τις επιχειρήσεις και
τους αναλυτές. Αυτός ο ρόλος των μερισμάτων σε συνθήκες αβεβαιότητας σε συνδυασμό
με την απουσία ενός μέτρου αποτίμησης με βάση τα κέρδη είναι συνεπής με τη θεωρητική
ορθολογική χρήση της μερισματικής απόδοσης.
Σε αντίθεση με τις μερισματικές μετοχές οι αναλυτές ενδεχομένως να εμπιστεύονται το
μέγεθος μερίσματα σε περιορισμένο βαθμό για τις μετοχές Ρ/Ε επειδή τα κέρδη αποτελούν
ένα εναλλακτικό και περισσότερο χρήσιμο μέτρο αποτίμησης Για παράδειγμα στους κλάδους
χημικών και κατασκευών όπου τα κέρδη παρουσιάζουν κυκλικότητα ή διαφορετικά δεν
μπορούν να προβλεφθούν, οι μεταβολές στα μερίσματα συνηθίζουν να ανταποκρίνονται στα
κέρδη με μια χρονική καθυστέρηση και μόνο με μερική προσαρμογή. Σε τέτοιες περιπτώσεις
τα μερίσματα προσδιορίζονται από τα κέρδη και δεν αποτελούν ένα ισχυρό μέγεθος
εξατομικευμένα.
Σαν αποτέλεσμα αυτών που αναφέραμε στην προηγούμενη παράγραφο προκύπτει ότι οι
αναλυτές τελικά αντλούν πρόσθετες πληροφορίες κατά κύριο λόγο από τα κέρδη και όχι από
τα μερίσματα και ορθολογικά θα πρέπει να επικεντρώνονται στον πολλαπλασιαστή κερδών
και όχι στη μερισματική απόδοση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι

χρηματιστηριακοί

αναλυτές,

υιοθετούν

ένα

συνδυασμό

υποκειμενικής

κρίσης,

ανάλυσης των κλάδων δραστηριοποίησης τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στοιχεία που
περιγράφουν τις διάφορες επιχειρήσεις και μια σειρά αναλυτικά μοντέλα και εργαλεία,
προκειμένου να αποτιμήσουν την αξία μιας επιχείρησης.
Παράλληλα, πέρα από τα αποτελέσματα εφαρμογής οποιοδήποτε μοντέλου ή μεθόδου
αποτίμησης μιας επιχείρησης θα πρέπει να συνεκτιμώνται και διάφορα ποιοτικά στοιχεία της
: το management, η οργάνωσή της η

μετοχική σύνθεση, μερίδια αγοράς των προϊόντων

της η θέση της εταιρείας στον κλάδο, σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες και προβλεπόμενες
συνθήκες ανταγωνισμού, το επενδυτικό της πρόγραμμα, την ποιότητα και η ευρύτητα του
πελατολογίου της τη φήμη της, κ.λ.π..
Σε γενικές γραμμές η διαδικασία αποτίμησης μιας επιχείρησης θα πρέπει να λαμβάνει
υπόψη τα εξής στοιχεία :
□

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα προκειμένου να αναλυθεί η
χρηματοοικονομική της κατάσταση, οι επιδόσεις και η βιωσιμότητά της

□ Τα

χρηματιστηριακά

στοιχεία

των

μετοχών.

Σε

συνδυασμό

με

τα

χρηματοοικονομικά στοιχεία, η εξέταση των χρηματιστηριακών χαρακτηριστικών των
μετοχών μιας επιχείρησης ολοκληρώνει την ποσοτική ανάλυση της πορείας και των
επιδόσεων της. Μεταξύ των χρηματιστηριακών στοιχείων ενδεικτικά περιλαμβάνονται
οι τιμές των μετοχών, η εμπορευσιμότητά τους η μερισματική τους απόδοση, ο
δείκτης Ρ/Ε, η κεφαλαιοποίηση κ.α.
□

Ποιοτικές πληροφορίες (nonfinancial information) : τα ποσοτικά και μόνο
στοιχεία (χρηματοοικονομικά και χρηματιστηριακά) δεν είναι πάντα σε θέση να
αποδώσουν μια ολοκληρωμένη και αντικειμενική αξιολόγηση των επιχειρήσεων, καθώς
συχνά δεν είναι παρά τα αποτελέσματα κάποιων άλλων παραγόντων στρατηγικής
φύσης που επηρεάζουν τη συνολική πορεία των επιχειρήσεων και των μετοχών. Οι
παράγοντες αυτοί είναι οι λεγόμενοι ποιοτικοί όπως τους αναφέραμε παραπάνω.

□

Μακροοικονομικά μεγέθη. Σε συνδυασμό με όλα τα παραπάνωρτοιχεία τα οποία
καθορίζουν την πορεία και την αξία των μετοχών, κάθε απόφαση σχετική με την
επιλογή και διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου μετοχών, θα πρέπει παράλληλα να
λαμβάνει υπόψη και τις γενικότερες οικονομικές συνθήκες μέσα στις

οποίες
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λειτουργεί και εξελίσσεται η χρηματιστηριακή αγορά. Ο πληθωρισμός τα επιτόκια, οι
συναλλαγματικές ισοτιμίες και μια σειρά άλλων μακροοικονομικών παραγόντων
καθορίζουν το περιβάλλον μέσα στο οποίο ο επενδυτής / διαχειριστής θα λάβει μια
απόφαση. Απότομες και δραστικές μεταβολές των παραγόντων αυτών, έχουν
συνήθως άμεση επίδραση στην πορεία του χρηματιστηρίου.
Οσον αφορά τα διάφορα μέτρα-δείκτες, που χρησιμοποιούνται κατά την αξιολόγηση μιας
επιχείρησης ενδεικτικά αναφέρουμε τις ταμειακές ροές την αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων
(ROE), τη μερισματική απόδοση και χρηματιστηριακούς δείκτες όπως το Ρ/Ε, την τιμή προς
λογιστική αξία (P/BV), τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) και τις πωλήσεις ανά μετοχή.
Από τους προαναφερθέντες δείκτες ο πολλαπλασιαστής κερδών (Ρ/Ε) αποτελεί έναν από
τους δείκτες που έχει εξετασθεί προσεκτικό, μοντελοποιηθεί και μελετηθεί μέχρι σήμερα.
Το κλασικό μοντέλο που έχει χρησιμοποιηθεί προκειμένου να εκτιμηθεί θεωρητικά ο
δείκτης Ρ/Ε είναι το μοντέλο της προεξόφλησης των μερισμάτων (dividend discount

model), που αρχικά προτάθηκε από τον J. Β. Williams (The Theory of Investment Value1938) και αργότερα τροποποιήθηκε από τους Myron Gordon (The Investment Financing and
Valuation of the Corporation-1962), Miller and Modigliani (Dividend Policy, Growth and the
Valuation of Shares-1961) και άλλους.
Στην εν λόγω εργασία ασχοληθήκαμε με την έννοια του πολλαπλασιαστή κερδών ή
διαφορετικά του δείκτη

χρηματιστηριακή τιμή προς κέρδη (Ρ/Ε), ενός εργαλείου της

θεμελιώδους ανάλυσης που χρησιμοποιείται αρκετό συχνά στην πράξη από επενδυτές και
αναλυτές.
Όπως είδαμε και στο άρθρο του Barker G. Richard : "Survey and Market - based
Evidence of Industry-dependence in Analysts' Preferences Between the Dividend Yield and
Price-earnings

Ratio

Valuation

Models" η

αποτίμηση

μιας

μετοχής

με

βάση

τον

πολλαπλασιαστή κερδών έρχεται πρώτη στις προτιμήσεις των αναλυτών και ακολουθεί η
μέθοδος της μερισματικής απόδοσης.
Ο εν λόγω δείκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα συμπληρωματικό εργαλείο στα
πλαίσια της θεμελιώδους ανάλυσης, προκειμένου ένας επενδυτής να εφαρμόσει μια πολιτική
αγοράς ή πώλησης μετοχικών τίτλων.
Ειδικότερα, από την εποχή που ο χρηματιστηριακός δείκτης Price/Eamings (Τιμή μετοχής
/Κέρδη ανά μετοχή) έγινε γνωστός και στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά (κατά την
περίοδο 1987-1988) αναδείχθηκε άμεσα ως ο πλέον δημοφιλής τρόπος αξιολόγησης της
σχετικής αξίας μιας μετοχής και παράλληλα ένα βασικό κριτήριο, με βάση το οποίο
προσδιορίζεται και καθορίζεται η επενδυτική συμπεριφορά των επενδυτών. Την ίδια όμως
θετική αντιμετώπιση είχε ο εν λόγω δείκτης και στις αγορές του εξωτερικού.
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Ο δείκτης αυτός με το να περιλαμβάνει στον αριθμητή την τρέχουσα αγοραία τιμή της
μετοχής μιας εταιρείας, και στον παρονομαστή τα κέρδη ανά μετοχή, συνήθως της
τελευταίας χρήσης, δείχνει πόσες φορές τα κέρδη πιστεύει η αγορά ότι αξίζει η εν λόγω
μετοχή.
Γιατί όμως συμβαίνει να είναι ο δείκτης Ρ/Ε τόσο δημοφιλής ; Πως εξηγείται η μεγάλη
προτίμηση των επενδυτών σε ένα συγκεκριμένο δείκτη ; Κατ'αρχήν ο δείκτης Ρ/Ε
σχηματίζεται με ένα απλό τρόπο και αποτελεί ποσοτικό και όχι ποιοτικό δείκτη, με
αποτέλεσμα να βοηθά στη διενέργεια απόλυτων συγκρίσεων.
Αποτελεί όμως ο δείκτης αυτός το «απόλυτο εργαλείο» μέτρησης της αξίας μιας μετοχής;
Θα πρέπει να αποτελεί το βασικό κριτήριο για τη λήψη μιας επενδυτικής απόφασης ;
Ο

δείκτης Ρ/Ε

παρουσιάζει

αρκετές ατέλειες,

οι

οποίες συχνά

καταλήγουν να

μετατρέπονται σε «παγίδες» για τους επενδυτές, που επαφίονται αποκλειστικά σε αυτόν.
Ποιες όμως είναι οι αδυναμίες του και τι θα πρέπει να προσέχουμε κατά τη χρήση του;
Κατ'αρχήν για το σχηματισμό του δείκτη - όπως τουλάχιστον δημοσιεύεται στον
οικονομικό τύπο- χρησιμοποιούνται ιστορικά στοιχεία κερδοφορίας. Κανείς όμως δεν
αγοράζει μια μετοχή για το παρελθόν της. Αυτό που κυρίως ενδιαφέρει είναι το μέλλον της,
άρα θα ήταν ορθότερο να χρησιμοποιούνται ως βάση τα αναμενόμενα και όχι ιστορικά κέρδη
μιας επιχείρησης.
Παράλληλα θα πρέπει να εξετάζουμε τη διαχρονική εξέλιξη και διακύμανση του Ρ/Ε μιας
μετοχής, τόσο σε απόλυτο μέγεθος όσο και σε σχέση με τη διακύμανση του δείκτη Ρ/Ε του
συγκεκριμένου κλάδου ή του συνόλου της χρηματιστηριακής αγοράς.
Περαιτέρω, η τιμή του δείκτη αρκετές φορές επηρεάζεται από μη επαναλαμβανόμενους
παράγοντες, που δημιουργούν διαστρεβλώσεις της πραγματικότητας. Πιο αναλυτικά, κατά
τον υπολογισμό του δείκτη χρησιμοποιούνται τα καθαρά κέρδη χρήσεως. Μέσα όμως σε
αυτά ενσωματώνονται πολλές φορές έκτακτα αποτελέσματα της επιχείρησης. Έτσι αν σε μια
χρήση παρουσιαστούν υψηλά έκτακτα κέρδη - άρα υψηλά κέρδη χρήσης- που οδηγούν σε
ένα πολύ χαμηλό δείκτη, που θα προσελκύσει το ενδιαφέρον όλων εκείνων που πιστεύουν
στον

κανόνα

Ρ/Ε.

Το

αντίθετο

θα

συμβεί

αν

παρουσιαστεί

μια

έκτακτη

μη

επαναλαμβανόμενη ζημιά.
Οι ακολουθούμενες λογιστικές αρχές επηρεάζουν άμεσα την τιμή αυτού του δείκτη.
Πολλές επιχειρήσεις ακολουθούν διαφορετικές λογιστικές πρακτικές σε θέματα όπως
αποσβέσεις προβλέψεις κεφαλαιοποίηση δαπανών (έξοδα πολυετούς απόσβεσης), με
συνέπεια τα κέρδη τους να μην είναι συγκρίσιμα, και να επηρεάζονται έτσι τα αποτελέσματα
της αποτίμησης.
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Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εξαιρετική απλοποίηση της διαδικασίας
επιλογής μιας μετοχής στο επίπεδο της σύγκρισης ενός δείκτη, ο οποίος είναι αποτέλεσμα
απλοποιήσεων και όχι επιστημονικής έρευνας μπορεί να οδηγήσει σε λάθος εκτιμήσεις και
κακές επιλογές
Εδώ πρέπει να σημειώσουμε, ότι όπως κάθε άλλη τεχνική (εργαλείο) έτσι και ο δείκτης
Ρ/Ε, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιείται αποξενωμένος από άλλες τεχνικές
και μεθόδους αποτίμησης.
Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει κάποια επενδυτική απόφαση να βασίζεται αποκλειστικά
στην ανάλυση του πολλαπλασιαστή κερδών, δεν αρκεί από μόνος του για να δώσει μια
απάντηση, ωστόσο δίνει κάποια ένδειξη για την επιλογή μιας μετοχής.
Οι ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται στο μέτωπο των επιχειρήσεων, μέσω εξαγορών,
συγχωνεύσεων και συνεργασιών αλλάζουν ριζικά τον τρόπο αξιολόγησης των μετοχών και
μειώνουν κάπως τη σημασία των παραδοσιακών κριτηρίων αξιολόγησης όπως π.χ. το Ρ/Ε,
τη μερισματική απόδοση, το ύψος της ακίνητης περιουσίας κ.λ.π..
Αυτό που πρέπει να ξεκαθαριστεί είναι ότι πλέον δεν θα πρέπει να αξιολογούμε τις
μετοχές με βάση μόνο τα παραδοσιακό κριτήρια.
Σε ένα ιδιαίτερο μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η αξιολόγηση γίνεται και με βάση το εάν η
διοίκηση μιας εταιρείας έχει πείσει τους επενδυτές ότι είναι σε θέση να παρακολουθήσει και
να εκμεταλλευτεί τις εξελίξεις.
Ένα ερώτημα που μας απασχόλησε στην εν λόγω εργασία είναι η τιμή που θα πρέπει να
παίρνει ο πολλαπλασιαστής κερδών. Με άλλα λόγια τι θα πρέπει να προτιμάμε υψηλούς ή
χαμηλούς δείκτες.
Ειδικότερα, όπως είδαμε στο κεφάλαιο 3 μέσω μιας σειράς μελετών (Basu, Bleiberg,
κ.λ.π.) οι μετοχές που ενσωματώνουν χαμηλούς

πολλαπλασιαστές κερδών πέτυχαν

υψηλότερες αποδόσεις. Στην διαπίστωση αυτή κατέληξε και η εργασία των Διακογιάννη Γ.,
Γκλεζάκο Μ., Σεγρεδάκη Κ. , για το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ότι δηλαδή ο
πολλαπλασιαστής κερδών αποτελεί σημαντικό παράγοντα οτην ερμηνεία της διαδικασίας
δημιουργίας των αποδόσεων των εισηγμένων στο ΧΑΑ μετοχών.
Ειδικότερα, υπάρχει η ένδειξη στο ΧΑΑ ότι μετοχές με χαμηλό Ρ/Ε αποκομίζουν
συστηματικά υψηλότερες αποδόσεις από τις μετοχές με υψηλό Ρ/Ε.
Πάντως είναι χαρακτηριστικό ότι στις παλινδρομήσεις που εξετάστηκαν στην εν λόγω
έρευνα για το ΧΑΑ, ο συντελεστής προσδιορισμού (R2), το στατιστικό μέτρο δηλαδή της
ερμηνευτικής τους ικανότητας στις περισσότερες περιπτώσεις είναι χαμηλότερος του 50%
(μόνο σε μια περίπτωση ανέρχεται σε 55%),

που σημαίνει ότι

μεγάλος αριθμός

παρατηρήσεων δεν ερμηνεύεται από τις εξισώσεις παλινδρομήσεων.
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Παράλληλα, πρέπει να σημειωθεί ότι παρά το γεγονός ότι τα κέρδη και η αξία μιας
επιχείρησης είναι λογικό να συσχετίζονται (μάλιστα ομόρροπα), έρευνες που έγιναν στη
διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι αποτιμήσεις των
μετοχών είναι ελάχιστα εξαρτημένες από τα κέρδη,
δημοσίευση στον τύπο. Υποστηρίχθηκε αντιθέτως

όταν πια αυτά αποδίδονται προς
ότι σε οικονομικά αποτελεσματικές

(efficient) αγορές οι μεταβολές των τιμών είναι ο πλέον αξιόπιστος δείκτης (leading
indicator) της κερδοφορίας των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών.
Ερευνες με χρήση οικονομετρικών

μοντέλων,

αναλώθηκαν

με το

πληροφοριακό

περιεχόμενο των λογιστικών κερδών, ως τη φυσική ερμηνευτική μεταβλητή των τιμών των
μετοχών,

χωρίς όμως κάποιο από αυτά,

κατά συστηματικό τρόπο να

προσεγγίζει

ικανοποιητικά τη σχέση κερδών-τιμών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα καλύτερα από αυτά, ο
συντελεστής προσδιορισμού (R2), το στατιστικό μέτρο δηλαδή της ερμηνευτικής τους
ικανότητας, δεν ξεπερνά το 20-30%.
Περαιτέρω, οι αγορές χωρίζονται σε αποτελεσματικές και λιγότερο αποτελεσματικές και
υποδείγματα που λειτουργούν στις μεν, είναι πολύ πιθανόν να μη σημαίνουν τίποτα για τις
δε. Ειδικότερα, η ελληνική αγορά κεφαλαίου, έχει βρεθεί ότι είναι αναποτελεσματική όσον
αφορά

την

κυκλοφορία

πληροφοριών

και

χαρακτηριστικά

ευαίσθητη

στην

παραχρηματιστηριακή φιλολογία ή στις κερδοσκοπικές κινήσεις με αποτέλεσμα κάθε σχετική
πληροφορία, να μη αντικατοπτρίζεται στις τιμές με τρόπο γρήγορο και ακριβή, δίνοντας τη
δυνατότητα υπερβολικών αποδόσεων.
Έτσι χαρακτηριστικά όπως παρατηρούμε στον πίνακα που ακολουθεί (αφορά τεχνικέςκατασκευαστικές εταιρείες), επιχειρήσεις με χαμηλούς πολλαπλασιαστές κερδών πετυχαίνουν
αποδόσεις χαμηλότερες από αυτές με υψηλούς πολλαπλασιαστές κερδών (αντίθετα
αποτελέσματα με αυτά που αναφέρουν οι έρευνες που παρουσιάσαμε), ενώ υπάρχουν
επιχειρήσεις που αν και παρουσίασαν ζημιογόνα αποτελέσματα (ΕΡΓΑΣ, ΓΝΩΜΩΝ) πέτυχαν
αξιόλογες αποδόσεις.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ρ/Ε

ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ
ΓΕΚΑΤ
ΕΤΑΝΕ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
ΑΑΤΕ
ΑΤΠ-ΚΑΤ
ΜΟΧΛΟΣ
ΒΙΟΤΕΡ
ΕΚΤΕΡ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΙΔΗΣ
ΣΙΓΑΛΑΣ
ΕΡΓΑΣ
ΓΝΩΜΩΝ

13,68
17,31
22,96
34,06
59,83
80,23
94,8
127,04
226,9
338,2
ΜΕΣΟ :60,26

ΧΡΗΜ/ΚΗ ΑΞΙΑ (σε δισ.
δρχ.)
25,6
29,74
54,75
121,3
138,1
57,6
43,9
41,75
22,95
150,42
41,78
38,98

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΌ 31/12/98
(%)
908,97
826,35
344,39
247,34
703,6
428,5
970,1
2.094
1.354,3
4.882,52
1.476
991,1

ΠΗΓΗ : ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 25/8/99.
ΤΑ Ρ/Ε ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΛΟΠΣΘΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ 19/8/99 ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΡ&Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ 1998.
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Ενδεικτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα υψηλά Ρ/Ε, αποτέλεσμα της σημαντικής
αύξησης της τιμής των μετοχών, βασίζονται σε προσδοκίες και όχι σε πραγματικά μεγέθη.
Οι

ανακοινώσεις

σειράς

συνεργασιών,

δημιουργίας

ομίλων

(μέσω

εξαγορών

&

συγχωνεύσεων), επέκταση στο real estate, των εισηγμένων κατασκευαστικών εταιρειών ,
δημιουργούν προσδοκίες για σημαντική άνοδο των τιμών των μετοχών τους.
Από τα στοιχεία αυτά, υπάρχουν ενδείξεις ότι η χρήση του πολλαπλασιαστή κερδών, όπως
προαναφέραμε και σε άλλο σημείο θα πρέπει να γίνεται με προσοχή και να λαμβάνουμε
ταυτόχρονα υπόψη σειρά άλλων παραγόντων, μεθόδων και τεχνικών.
Κλείνοντας την εργασία μας θεωρούμε σκόπιμο να αναφερθούμε σε μια πρόσφατη
έρευνα, που έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό Financial Analysts Journal (A Study of Financial
Analysts : Practice and Theory, Stanley B. Block, July/August 1999) και που αναφέρεται στις
αναλυτικές τεχνικές που υιοθετούν οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές, προκειμένου να
αξιολογήσουν τις επιχειρήσεις.
Στην εν λόγω έρευνα οι συμμετέχοντες ήταν μέλη του AIMR (the Association for
Investment Management and Research) των ΗΠΑ.
Εστάλησαν κατά τυχαίο τρόπο ερωτηματολόγια σε 900 μέλη της εν λόγω Ένωσης στις
ΗΠΑ, τον Οκτώβριο 1998. Από αυτά, 880 έφθασαν στους παραλήπτες και απαντήθηκαν τα
297 (ποσοστό 33,75%).
Το σημαντικότερο συμπέρασμα της έρευνας, ήταν ότι οι μέθοδοι που ενσωματώνουν την
παρούσα αξία, δεν χρησιμοποιούνται τόσο συχνά στην πράξη όπως και στην θεωρία.
Βρέθηκε ότι, μόνο 54,3% (15,2% πάντα & 39,1% μερικές φορές) από αυτούς που
απάντησαν,

υιοθετούσαν την παρούσα αξία, ως μέρος της αναλυτικής διαδικασίας

αξιολόγησης μιας επιχείρησης.
Ειδικότερα, το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να ερμηνευθεί από το γεγονός ότι, στην πράξη
κατά την αποτίμηση των μετοχών στην κεφαλαιαγορό, οι προβλέψεις κερδών, μερισμάτων
και τιμών των μετοχών

και

ο

καθορισμός του

κατάλληλου

ποσοστού

απόδοσης,

ενσωματώνουν αβεβαιότητα για τους αναλυτές κατάσταση που δημιουργεί πρόβλημα ώστε
να βασίζονται αποκλειστικά, στην προεξόφληση των ταμειακών ροών (discounted cash

flow) κατά τη διαδικασία της αποτίμησης.
Σημειώνεται ότι, λίγοι είναι εκείνοι οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές που προχωρούν σε
προβλέψεις κερδών ή μερισμάτων, για περισσότερο από δύο ή το πολύ τρία χρόνια λόγω,
της αβεβαιότητας που επικρατεί.
Παράλληλα,

σπάνια

προβλέπουν

μελλοντικούς

πολλαπλασιαστές

κερδών.

Η

ακολουθούμενη πρακτική, είναι να διαιρούν την τρέχουσα τιμή μιας μετοχής με τα
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προβλεπόμενα κέρδη, ώστε να καταλήξουν σε ένα πολλαπλασιαστή για αυτά . Αυτή βέβαια
η διαδικασία είναι πολύ διαφορετική από την πρόβλεψη ενός μελλοντικού Ρ/Ε που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί, για να προεξοφληθούν οι μελλοντικές τιμές μιας μετοχής.
Οσον αφορά τα αποτελέσματα που αναφέρονται στην σημαντικότητα των κερδών, των
ταμειακών ροών, της λογιστικής αξίας και των μερισμάτων φαίνονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ

1π

2η

3Π

4π

ΚΕΡΔΗ
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

156
133
5
3

118
140
32
7

23
19
133
122

0
5
127
165

ΜΕΣΗ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
1,55
1.65
3,29
3,51

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα τα κέρδη και οι ταμειακές ροές ενσωματώνουν
μεγαλύτερη σπουδαιότητα από την λογιστική αξία και τα μερίσματα.
Στον ΠΙΝΑΚΑ 2 φαίνονται τα αποτελέσματα της ταξινόμησης των περισσότερων
σημαντικών συστατικών στοιχείων, κατά τον προσδιορισμό του πολλαπλασιαστή κερδών.
Μόνο 3 στους 297 αναλυτές ταξινόμησαν την μερισματική πολιτική πρώτη, ενώ, οι συνθήκες
δυνητικής ανάπτυξης της επιχείρησης καταλαμβάνουν την πρώτη θέση .
ΜΕΤΑΒΛΗΤΉ

1π

2π

ΔΥΝΗΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΚΕΡΔΩΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
MANAGEMENT
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

205

62

43

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
3η

4η

5"

ΜΕΣΗ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

18

12

0

1,45

104

115

35

0

2,48

31

74

112

71

9

2,84

15
3

56
2

44
8

170

12
276

3,36
4,87

9

Περαιτέρω, στον ΠΙΝΑΚΑ 3 απεικονίζεται η ταξινόμηση εκείνων των παραμέτρων που
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη απόφασης για αγορά, πώληση ή διακράτηση
μιας μετοχής. Η μακροπρόθεσμη προοπτική για την επιχείρηση και η σύγκριση τρέχουσας
τιμής μιας μετοχής με την ιστορική διακύμανση των τιμών της ήταν οι σπουδαιότεροι
παράμετροι.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ
ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ
ΤΓΜΩΝ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

1π
216

2η
67

3η
14

ΜΕΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
1,32

76

171

50

1,91

5

59

233

2,77

Οσον αφορά τα μοντέλα αποτίμησης που υιοθετούν οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές τα
αποτελέσματα της έρευνας δεν ήταν ενθαρρυντικά για τις δύο παραδοσιακές μεθόδους δηλ.
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το

μοντέλο προεξόφλησης των μερισμάτων και το CAPM. Συγκεκριμένα, το μοντέλο

προεξόφλησης ταξινομήθηκε ως το σπουδαιότερο ή μέσης σπουδαιότητας σε ποσοστό 42%,
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το CAPM ανήλθε σε 31,1%.
Το μοντέλο που ήρθε πρώτο σε προτιμήσεις, ήταν αυτό της προστιθέμενης οικονομικής
αξίας (EVA-ECONOMIC VALUE ADDED) . Με την αυστηρή έννοια η EVA δεν αποτελεί
μοντέλο αποτίμησης αλλά έχει κάποιες εφαρμογές κατά την περιγραφή της συμπεριφοράς
των τιμών των μετοχών.
Ειδικότερα, μετρά την αποτελεσματικότητα των managers,

υπό την έννοια ότι είναι

υπεύθυνοι, κατά την χρήση των απασχολούμενων κεφαλαίων της επιχείρησης. Σε βασικούς
όρους αν οι managers, δημιουργούν αποδοτικότητα κεφαλαίων υψηλότερη από το κόστος
κεφαλαίου, αυξάνουν την αξία της επιχείρησης. Θεωρητικά η διαδικασία αυτή, οδηγεί σε
αύξηση των ιδίων κεφαλαίων και κατ ’ επέκταση της τιμής της μετοχής.
Ένα άλλο ερώτημα που απασχόλησε την έρευνα αφορούσε το γεγονός αν θα υπάρξει
μεταβολή στις μέσες τιμές του πολλαπλασιαστή κερδών και της μερισματικής απόδοσης την
επόμενη δεκαετία. Με τιμή Ρ/Ε για τον δείκτη S & Ρ 500 να κυμαίνεται από 24-28 και
μερισματικές αποδόσεις 1,6-1,8% στα τέλη του 1998, το ερώτημα είναι επίκαιρο και μεγάλου
ενδιαφέροντος.
Το αποτέλεσμα που προκύπτει από την έρευνα αναφέρει ότι το 57,6% των αναλυτών
αναμένει μεταβολή, με αποτέλεσμα πολλοί να πιστεύουν ότι οι αξίες των κοινών μετοχών θα
είναι χαμηλότερες στο μέλλον. Παράλληλα, οι αναλυτές σημειώνουν ότι, οι υψηλές τιμές των
μετοχών, θα διατηρηθούν για όσο χρόνο τα επιτόκια και ο πληθωρισμός παραμένουν σε
χαμηλά επίπεδα.
Ο

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 παρουσιάζει

τις απόψεις των αναλυτών,

αποτελεσματικής αγοράς (ΕΜΗ), οι

για την

υπόθεση της

οποίοι ερωτήθηκαν να καθορίσουν την αποδοχή ή

απόρριψή της. Όπως προκύπτει, ένα σημαντικό ποσοστό που πλησιάζει το 100%, ήταν
ουδέτεροι ή τελείως αρνητικοί προς αυτή.
ΓΝΩΜΗ
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ
ΟΥΔΕΤΕΡΟΙ
ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΑΡΙΘΜΟΣ
8
101
186
295*

ΠΟΣΟΣΤΟ
2,7
34,2
63,1
100

*Δύο από τους συμμετέχοντας δεν απάντησαν.

Προκειμένου να διερευνηθούν οι στάσεις των αναλυτών απέναντι στις ανωμαλίες της
αγοράς που τείνουν να ανασκευόζουν την θεωρία της αποτελεσματικής αγοράς ζητήθηκε
από αυτούς να επιλέξουν μεταξύ τεσσάρων στρατηγικών, οι οποίες όμως σε καμία
περίπτωση δεν συμπεριλαμβάνουν όλες τις πιθανές στρατηγικές.
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Τα αποτελέσματα φαίνονται στον ΠΙΝΑΚΑ 5, όπου ο χαμηλός δείκτης Ρ/Ε και οι
επιχειρήσεις μικρού μεγέθους είναι μεγαλύτερης εμπιστοσύνης.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΔΗΛΩΣΗ
Μετοχές χαμηλού Ρ/Ε έχουν υψηλότερες αποδόσεις από
αυτές της αγοράς.
Μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης έχουν υψηλότερες
αποδόσεις από αυτές της αγοράς.
Μετοχές υψηλού Ρ/Ε έχουν υψηλότερες αποδόσεις από
αυτές της αγοράς.
Μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης έχουν υψηλότερες
αποδόσεις από αυτές της αγοράς.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ
184
165
39
30

Μπορούσαν να δοθούν περισσότερες από μια απαντήσεις

Συμπερασματικά, η αποτίμηση - αξιολόγηση μιας επιχείρησης αποτελεί μια πολύπλοκη
διαδικασία. Οσο περισσότερες μεθόδους διαθέτουν οι επενδυτές για την αξιολόγηση των
κοινών μετοχών, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να καταλήξουν σε αρτιότερα
αποτελέσματα.
Ασχετα με το ποια μέθοδος θα χρησιμοποιηθεί είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι
στη διαδικασία αποτίμησης η χρήση της θεμελιακής ανάλυσης ή κάποιας άλλης μεθόδου
υπόκειται σε λάθη. Αυτό συμβαίνει γιατί ασχολούμαστε με το αβέβαιο μέλλον. Ασχετα με το
ποιος διενεργεί την ανάλυση ή το πώς πραγματοποιείται αυτή, λάθη θα γίνονται.
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