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Παρουσίαση Υποδειγμάτων Αποτίμησης Μετοχών -Πρόλογος

Ποόλονοσ

Ο

όρος μετοχή ,από νομική πλευρά ,έχει τρεις έννοιες (ΚιάντουΠαμπούκη 1975). Μετοχή είναι α) καθένα από τα ίσα τμήματα

στα οποία διαιρείται το κεφάλαιο της ανωνύμου εταιρείας, β) η εταιρική
ιδιότητα, γ) ο έγγραφος τίτλος ο οποίος ενσωματώνει την εταιρική ιδιότητα.
Ειδικότερα
Το κεφάλαιο της ανωνύμου

εταιρείας διαιρείται υποχρεωτικά σε ίσα

τμήματα τα οποία καλούνται μετοχές και είναι το ελάχιστο ποσόν εισφοράς
που απαιτείται για να γίνει κάποιος μέλος της ανωνύμου εταιρείας. Ο αριθμός,
η ονομαστική αξία αλλά και τα είδη των μετοχών πρεέπι να ορίζονται στο
καταστατικό της εταιρείας (άρθρο 2 ν. 2190/1920).
Ο νόμος ΚΝ 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών κωδικοποιήθηκε με
το ΒΝ

174/1963.

Επίσης πολλά άρθρα του

έχουν αντικατασταθεί ή

τροποποιηθεί στα ΠΔ 409/1986 καιΝ 2339/1995.
Η εταιρική ιδιότητα

αποκτάται με δυο τρόπους:Πρωτοτύπως ,όταν

γίνεται με την κάλυψη μιας τουλάχιστον μετοχής κατά την σύσταση της
εταιρείας ή κατά την αύξηση του κεφαλαίου της. Παραγώγως αποκτάται η
εταιρική ιδιότητα
λόγω

θανάτου.

μέσω της μεταβίβασης αυτής εκ μέρους μετόχου εν ζωή ή
Η

ιδιότητα

αποτελεί

ένα

σύνολο

δικαιωμάτων

και

υποχρεώσεων. Τα δικαιώματα διακρίνονται σε διοικητικά (δικαίωμα ψήφου)
και σε περιουσιακά και είναι τα ίδια γαι κάθε μετοχή. Διάσπαση της αρχής της
ισότητας στα πιο πάνω δικαιώματα προβλέπεται αποτο άρθρο 3 του ν
2190/1920 που αντικαταστάθεικε (πλην § 4 ) από τ άρθρο 4 Α.Ν
Μοναδική

148/1967

υποχρέωση των μετόχων είναι η καταβολή του τμήματος του

εταιρεικόυ κεφαλαίου.
Όσον

αφορά την μετοχή σαν έγγραφο τίτλο , επιτρέπεται η έκδοση

ονομαστικών και ανωνύμων μετοχών (35 και 36 Ε.Ν) αλλά απαγορεύεται η
έκδοση.

Μετοχών σε διαταγή (άρθρο 68

§2

και άρθρο 76 ν.δ.

17,7/17.3.1923). Ονοματικές μετοχές προβλέπονατι σε τρεις περιπτώσεις που
ορίζονατι από τα άρθρα 12, άρθρο 3 § 8 , άρθρο 1 Ια ν 2190/1920 και άρθρο 13
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ν. 4459/1965. Οι δυο

κατηγορίες μετοχών διαφοροποιούνατι ως προς την

διαδικασία μεταβίβασης τους.
Από οικονομικής πλευράς η μετοχή είναι γαι την μεν εκδίδουσα αρχή
ένα μέσω χρηατοδότησης των εργασιών της, γαι τους δε κατόχους των
μετοχών μια μορφή τοποθέτησης τουν κεφαλαίου που έχουν στην διάθεση
τους, προσβλέποντας στη αποκόμηση κάποιου οφέλους.
Στην καθημερινή ζώη ωστόσο, η μετοχή είναι ένας τίτλος αντικείμενο
αγοραπωλησιών γύρω από το οποίο έχυν στηθεί διάφορα ιδρύματα.Σ’αυτά οι
μετοχές

αφού περάσουν από την πρωτογενή αγορά, διαπραγματεύονται στην

δευτερογενή αγορά. Η τιμή στην οποία διαπραγματεύεται στη αγορά αυτή και
ο τρόπος αποτίμησης είναι το αντικέιμενο εργασίας αυτής.
Ερωτήματα που φυσιολογικά γεννώνται σε όποιον συμμετέχει στην
διαπραγμάτευση

αυτών των τίτλων είναι τα παρακάτω: τι είναι αυτό που

καθορίζει την αξία της; Σε ποιά τιμή θα πρέπει να διαπραγματεύεται; Πώς
είναι δυνατό να ξέρει ο κάτοχος της ότι είναι «φθηνή» ή «υπερτιμημένη» και
με ποια τιμή βάση λέγεται κάτι τέτοιο; Υπάρχει τιμή που να αντικατοπτρίζει
την αξία που περιέχει μια μετοχή και κατά επέκταση η εκδίδουσα Α.Ε.;
Πόλλες

μέθοδοι έχουν προταθεί απλούστερη είναι η αποτίμηση με

βάση τον ορισμό της μετοχής. Εφ’ όσον η μετοχή είναι ένα μερίδιο της
εταιρείας που συνεισφέρετε από έναν επενδυτή η αξία της θα είναι το ανάλογο
μερίδιο από το τι αξίζει τώρα η εταιρεία. Πόσο αξίζουν δηλαδή τώρα τα
εργοστάσιά της, τα αποθέματα, τα χρημ/κά της στοιχεία απαλλαγμένα από τα
δάνεια. Το % που αναλογεί μετά την ρευστοποίηση της εταιρείας σε κάθε
μετοχή. Η μέθοδο αυτή πέρα από τις λογιστικές δυσκολίες που παρουσιάζει
(τιμή εκποίησης παγίων, αποτίμησης φήμης και πελατείας κ.α.) χαρακτηρίζεται
και ως « απαισιόδοξη» μέθοδο. Εφαρμόζεται σε Α.Ε. όπου είναι πιο πιθανή η
διάλυσή τους, παρά η συνέχιση των λειτουργιών. Γενικά μια επιχείρηση με
μετόχους που προσδοκάν οφέλη από το προϊόν λύσης και εκκαθάρισης αυτής
δεν

μπορεί παρά να

λειτουργεί προς

αυτή

την

κατεύθυνση

(υψηλή

παγιοποίηση, μικρός δανεισμός) εις βάρος άλλων στοιχείων της (κερδοφορία,
επενδύσεις, μερισματική απόδοση, θέσεις απασχόλησης κ.α.). Συνεπώς η
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μετοχή δεν είναι μόνο ένα «κομμάτι» μιας επιχείρησης αλλά το συμφέρον που
έχει ένας επενδυτής από αυτή εκφρασμένο με ένα χρηματικό ποσό.
Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει τις
κυριότερες τεχνικές ,μέθοδοι και υποδείγματα που χρησιμοποιούνται, σε
θεωρητικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο, για την αποτίμηση των μετοχών. Να
παρουσιάσει το ιστορικό τους, την προέλευση και την μεθοδολογία τους.
Η διάβρωση της παρούσας εργασίας είναι η ακόλουθη: Η εργασία
αποτελέιται από δτο εννότητες. Πρ’ωτη χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια και
περιλαμβάνει αυτά τα υποδείγματα αποτίμησης που βασίζονατι στην τεχνική
της προεξόφλησης. Ειδικότερα ,στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μέθοδο
προεξόφλησης μερισμάτων

(Discounted Dividend Method-DDM).

Στο

δεύτερο κεφάλαιο το υπόδειγμα αποτίμησης που βασίζεται στην προεξόφληση
του υπολοιπόμενου εισοδήματος (Residual Income Model -RIM). Στο τρίτο
κεφάλαιο γίνεται λόγος γαι το υπόδειγμα προεξόφλησης ταμειακών ροών
(Discounted Cash Flow Method-DCFM). Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται
ένα υπόδειγμα που κάνει χρήση των Αριθμοδεικτών ,ενώ το τελευταίο
κεφάλαιο παρουσιάζει το υπόδειγμα Προστιθέμενης Οικονομικής Αξίας
(Economic Value Added-EVA).
Στην δεύτερη εννότητα παρουσιάζονται υποδείγματα αποτίμησης που
χρησιμοποιούνται διαφορετικές τεχνικές. Έτσι γίνεται λόγος γαι τις προστικές
μεθόδους , το CAPM και τα παραγωντικά μοντέλα.
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Ποώτο Μέοοο

Λ Κεφάλαιο Η Μέθοδος Προεξόφλησης Μερισμάτων (DDM)
'

αρακάτω εξετάζεται η μέθοδο αποτίμησης των μετοχών με την

Π

βοήθεια της προγενέστερης μεθόδου, αυτής των ομολογιών.

A1. Μέθοδος Αποτίμησης Ομολοιγιών

Όταν τέθηκε το ζήτημα της αποτίμησης των μετοχών, συχνά μετά από
μεγάλες κρίσεις και ιδιαίτερα μετά από το 1929, η λύση στην οποία κατέφευγαν
οι ενδιαφερόμενοι ήταν αυτή της εφαρμογής ήδη γνωστών υποδειγμάτων. Ένα
από αυτά ήταν το υπόδειγμα της αποτίμησης των ομολογιών. Σύμφωνα με αυτό
το υπόδειγμα λοιπόν η αξία μιας ομολογίας ισούται με την παρούσα αξία όλων
των μελλοντικών προσόδων που θα αποφέρει στον κάτοχο της κατά την διάρκεια
της ζωής της. Για την χρήση

και την εφαρμογή της μεθόδου ως υπόδειγμα

αποτίμησης μετοχών γίνονται κάποιες παραδοχές, οι οποίες θα αναφερθούν στην
συνεχεία.Ο τύπος που δίνει αυτή την αξία είναι ο παρακάτω:

R

C

l+r (1+7·) 2 (1+7-)

Όπου :
Vo

Η αξία του ομόλογου

R

Η Ετήσια πρόσοδο που μας αποφέρει το ομόλογο (στη παραπάνω
περίπτωση θεωρείται ότι αυτό είναι σταθερό για όλα τα έτη).

C

Το κεφάλαιο που εισπράτεται στην λήξη της ζωής του

R

Το επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιείται για βρεθεί η

αξία

κάθε προσόδου στο χρόνο (και αυτό το μέγεθος θεωρείται σταθερό
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για όλα τα έτη)
Τ

=

Το τελευταίο έτος της ωφέλιμης ζωής του χρεογράφου

Ο τύπος αυτός δηλώνει ότι η πραγματική ωφέλεια, και κατά συνέπεια
μέγιστο τίμημα που θα ήταν διατεθειμένος να καταβάλει ο δυνητικός αγοραστής
ενός χρεογράφου , θα είναι ίση με την παρούσα αξία των Ροών που αναμένει να
έχει από αυτό συν την Παρούσα Αξία του Κεφαλαίου που αυτό θα αποφέρει με
την λήξη της ωφέλιμης ζωής του (t).
Μια παραλλαγή του τύπου αυτού χρησιμοποιείται για την αποτίμηση
ομολογιών που δεν επιστρέφουν κεφάλαιο με την λήξη της

ζωής τους αλλά

αποδίδουν στον κομιστή τους για πάντα ένα τοκομερίδιο R. Η πραγματική αξία
ενός τέτοιου ομολόγου βρίσκεται από τον τύπο :

Vo

Αν η τιμή του

R
r

(2.1)

( Ρ ) στην αγορά χρεογράφων είναι, σε κάποια

συγκεκριμένη στιγμή κατώτερη της πραγματικής (Vo) θα είναι συμφέρουσα η
απόκτηση του μια και η ωφέλεια που θα έχει ο επενδύτης θα είναι υψηλότερη
από το τίμημα που θα καταβάλει. Σε αντίθετη περίπτωση ( Ρ> Vo) ο κάτοχος του
χρεογράφου θα έχει κέρδος από την πώληση του τίτλου που έχει στα χέρια του.
Η λογική με την οποία χρησιμοποιείται αυτός ο τύπος είναι ότι, από την
μια μεριά

ο κάτοχος του τίτλου δε έχει όφελος να εκποιήσει την ομολογία

εισπράττοντας λιγότερα από αυτά που θα εισέπραττε αν την κρατούσε ως την
λήξη της , και από την άλλη μεριά ο αγοραστής δε θα πλήρωνε για να αγοράσει
ένα τίτλο που θα του απέφερε λιγότερα από αυτά που επενδύει. Η αγοραία αξία
ενός ομολόγου ,για έναν ορθολογικό επενδυτή που λειτουργεί σε μια πλήρως
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αποτελεσματική αγορά, ταλαντώνεται γύρω από την πραγματική αξία του και
συχνά ταυτίζεται με αυτή (Po=Vo).

A 2.

Παραδοχές του υποδείγματος

Αποτίμησης Ομολόγων και δυσκολίες

εφαρμογής αυτού στην Αποτίμηση των Μετοχών

Η παραπάνω τεχνική όπως περιληπτικά αναφέρθηκε έχει εφαρμογή και
στην αποτίμηση των μετοχών. Και στις δυο περιπτώσεις ισχύουν οι ίδιες
παραδοχές αλλά υπάρχουν και κάποιες διαφορές που κυρίως έχουν να κάνουν
με τις διαφορετικές ιδιότητες που έχουν τα δυο χρεόγραφα ,ομολογία και μετοχή
αντίστοιχα.
Οι πιο κάτω είναι οι κοινές παραδοχές:
α) Θεωρείται ότι δε υπάρχουν κόστη συναλλαγών .
β) Θεωρείται ότι οι συναλλασσόμενοι είναι ορθολογικά σκεπτόμενοι επενδυτές.
γ) Η πληροφορία είναι διαθέσιμη σε όλους.
δ) Οι προσδοκίες των αγοραστών και των πωλητών είναι κοινές (ομογενείς
προσδοκίες).
ε) Το κόστος του κεφαλαίου καθώς και οι ετήσιες Ταμειακές Ροές που
αποφέρουν τα χρεόγραφα παραμένουν σταθερά για όλο το χρονικό διάστημα που
αυτά εξετάζονται.
Στ) Δε υπάρχει ο κίνδυνος η επιχείρηση που εκδίδει των τίτλο αυτό να φανεί
ασυνεπής στις υποχρεώσεις της.
ζ) Λειτουργεί σε περιβάλλον πλήρους βεβαιότητας και δεν υπάρχει περίπτωση
να συμβούν απρόσμενα γεγονότα (φυσικές καταστροφές , μακροοικονομικά
φαινόμενα , κρίσεις σε πολιτικό επίπεδο, κλπ ).

Με λίγα λόγια υποτίθεται μια πλήρως αποτελεσματική αγορά με
χαρακτηριστικά

«τέλειου ανταγωνισμού» απαρτιζόμενη από ορθολογικούς

αγοραστές-πωλητές χρεογράφων.
Αυτές είναι οι προϋποθέσεις που γίνονται δεκτές για να μπορέσει το μοντέλο
αυτό να λειτουργήσει σαν όργανο υπολογισμού της πραγματικής

άξιας τόσο
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μιας μετοχής όσο και μιας ομολογίας. Οι διαφορές που υφίστανται μεταξύ της
προσπάθειας του υπολογισμού της αξίας μιας μετοχής και ενός ομολόγου είναι
οι παρακάτω:
α

Οι Ταμειακές Ροές

μερίσματα και

στην περίπτωση των μετοχών

η υποχρέωση καταβολής των

δεν ορίζεται

ονομάζονται
από κάποια

σύμβαση μεταξύ του έκδοτη και του κατόχου της μετοχής. Η εκδότρια αρχή
σε καμία περίπτωση δεν είναι υποχρεωμένη να καταβάλει μέρισμα σε
αντίθεση με το τοκομερίδιο που πρέπει να καταβάλει στο ομολογιούχο
ειδάλλως θα έχει σοβαρά προβλήματα (μέχρι και να κηρύξει χρεοκοπία),
β Το ύψος των μελλοντικών μερισμάτων δεν είναι εκ των πρότερων γνωστό
και

συνήθως

εκφράζεται

σαν

ποσοστό

επί

των

κερδών.

Για

τα

χρησιμοποιηθούν ως παράμετρος υπολογισμού της τιμής μιας μετοχής
απαιτείται η χρήση διάφορων οικονομετρικών μεθόδων πρόβλεψης , αρχικά
των κερδών και έπειτα των μερισμάτων,
γ Οι κάτοχοι των μετοχών δεν αναμένεται να λάβουν πίσω μέρος του
αρχικού επενδυμένου κεφαλαίου. Αυτό γίνεται μόνο σε περίπτωση λύσης και
εκκαθάρισης της εταιρείας. Αλλά και τότε ακόμη αυτό δε είναι σίγουρο διότι
οι μέτοχοι έπονται των πιστωτών της εταιρείας
αποτελέσματος ρευστοποίησης αυτής. Η τιμή του C

στην

διανομή

του

παίρνει τιμές από 0 ως

ένα μεγάλο πόσο , σε αντίθεση με τα χρεόγραφα.

A3 Ρίζες του DDM

Το υπόδειγμα που χρησιμοποιείται για την αποτίμηση των μετοχών, που
είναι και αυτό όπως και το παραπάνω ένα υπόδειγμα που βασίζεται στην
θεωρεία της Παρούσας Αξίας (Present Value) και στη διεθνή βιβλιογραφία είναι
πιο γνωστό

και σαν

μοντέλο

Προεξοφλημένων

Μερισματικών

Ροών (

Discounted Dividend Flow), DDM για συντομία. Το υπόδειγμα αυτό είναι από
τα πλέον παλιά που χρησιμοποιήθηκαν και αποτελεί μια μεταφορά του ήδη
υπάρχοντος υποδείγματος αποτίμησης επενδύσεων(Οζ/ύάζ/ Budgeting), όπως
αυτό είχε εισαχθεί στην βιβλιογραφία από τους νεοκλασικούς οικονομολόγους.
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Η χρήση του στην αποτίμηση των μετοχών έχει προταθεί αρχικά από τον
John Burr Williams to (1938) στο βιβλίο του «The Theory of Investment Value ».
Ευρύτερα γνωστό όμως έγινε από τον M.J. Gordon (1956, 1962). Ήταν, μετά
από το μεγάλο «κραχ» του 1929,μια από τις πρώτες προσπάθειες για να βρεθεί
ένα μοντέλο που να οδηγεί σε μια ικανοποιητική εκτίμηση της τιμής μιας
μετοχής έτσι ώστε να αποφεύγονται υπερτιμήσεις , όπως αυτές που οδήγησαν
στην διόγκωση των τιμών πριν την μεγάλη κατάρρευση τους στο Χρηματιστήριο
της Ν.Υ.
Η σχέση του με την θεμελιώδη ανάλυση μπορεί διαγραμματικά να
παρουσιαστεί και ως εξής:

Σχήμα 1

Δυνατότητα
Πληρωμής
Μερισμάτων

—►

Αναμενόμενη
Αξία Μετοχής

A 4. ToDDM καί εφαρμογή του

Μέσω θεμελιώδους ανάλυσης ένας αναλυτής ( μέτοχος, υπεύθυνος
χαρτοφυλακίου, εσωτερικός ή εξωτερικός

ελεγκτής, πιστωτικά ιδρύματα,

εργαζόμενοι κ.λ.π. ) έχει την δυνατότητα να κάνει μια αποτίμηση της μετοχής
της εταιρείας. Χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες , από τις Χρηματοοικονομικές
Λογιστικές Καταστάσεις, πληροφορίες. Οι πληροφορίες που παίρνει από αυτές
(και κυρίως από το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως αλλά και από τον
Ισολογισμό ) χρησιμοποιούνται στον παρακάτω τύπο:
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(3.1)

Dl

Vo=

1+r

D2

(1+τ)

Dt

+.

(1+r)

ή αλλιώς

(4.1)

Vo = ±Dt/(l+r)'
ο

Είναι λοιπόν φανερή η προέλευση αυτού του υποδείγματος DDM από το
υπόδειγμα που χρησιμοποιείται στην εκτίμηση των ομολογιών

το οποίο θα

αναφερθεί στη συνεχεία σαν τμήμα άλλων πιο σύνθετων τεχνικών αποτίμησης.
Ακόμη αν ο επενδύτης έχει ως στόχο την διακράτηση της μετοχής για ένα
ορισμένο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια την μεταπώληση αυτής ο τύπος (3)
έχει ως εξής.

Dl

D2

Dt

Vt

------ +-------------2+-··+------------ 7 +------------ 7

Ϊ·*"Γ (1+r)

(1+r)

(1+r)

Όπου Vt είναι η τιμή στην οποία ο επενδυτής περιμένει να πουλήσει την
μετοχή που έχει με το πέρας του χρονικού ,επενδυτικού του ορίζοντα. Η τιμή
αυτή βέβαια δεν είναι καθόλου σίγουρη και αποτελεί μια εκτίμηση του επενδυτή
(η τιμή στην οποία πιστεύει ότι θα μπορέσει να πωλήσει την κάθε μετοχή του).
Οι πιο πάνω τύποι είναι σχεδόν όμοιοι με αυτούς (1) και (2) εκτός από το
ότι αντί των Ταμειακών Ροών (R) που χρησιμοποιούνται σ’αυτούς στους τύπους
(3) ,(4), (5) χρησιμοποιούνται τα μερίσματα (D) που πληρώνει η εταιρεία στους
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κατόχους των μετοχών. Επειδή τίποτε δεν αναγκάζει την εταιρεία να δίνει το ίδιο
μέρισμα στους μέτοχους τις για κάθε χρόνια, τα μερίσματα σε κάθε περίοδο
είναι διαφορετικά (γι’ αυτό άλλωστε και δηλώνονται στον τύπο ως D1,
D2,D3.... Dt).
Δύο είναι τα μεγάλα ερωτηματικά που εμποδίζουν την πλήρη αποδοχή του
πιο πάνω μοντέλου είναι τα εξής:

α Πρέπει να προβλέψουμε από πριν τα μερίσματα (D) για μια
περίοδο

ετών,

με

ότι

προβλήματα

αυτό

συνεπάγεται

(λάθη

προβλέψεων , χρήση ακατάλληλων μεθόδων κλπ).
β Η τιμή (Vt) στην οποία περιμένει να πουλήσει ο κάτοχος την
μετοχή του είναι καθαρά υποκειμενική εκτίμηση. Συνεπώς τα
κεφαλαιακά κέρδη, που αποτελούν και σημαντικό

μέρος της

αναμενόμενης απόδοσης μιας μετοχής (πέρα από την μερισματική
απόδοση) είναι ακόμη πιο δύσκολο να υπολογιστούν. Αυτό κάνει
την προσπάθεια εκτίμησης ακόμη δυσκολότερη.

A 5 Τα Μερίσματα και τρόποι υπολογισμού αυτών
A 5.1 Ποια είναι και τι ρόλο παίζουν
Τα μερίσματα είναι αυτό που διανέμει η κάθε εταιρεία στους μετόχους

της. Αποτελούν μέρος των κερδών της και πολλές φορές αποτελούν σημαντικό
μέρος αυτών. Σε εταιρείες με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης (όπως αυτές της
σύγχρονης τεχνολογίας ) τα μερίσματα συνήθως είναι μικρά. Αλλες πάλι πιο
παραδοσιακές

βιομηχανίες

(μεταλλουργικές,

αυτοκινητοβιομηχανίες

κ.α

)

διανέμουν μεγαλύτερο ποσοστό των κερδών τους. Αυτό συμβαίνει διότι τα
μερίσματα αποτελούν μέρος των κερδών μιας επιχείρησης ή οποία αν κρίνει ότι
έχει ανάγκη από «δωρεάν» κεφαλαίο θα παρακρατήσει τα κέρδη για να τα
διοχετεύσει σε μια κερδοφόρα επενδυτική ευκαιρία. Αν πάλι δε παρουσιάζονται
τέτοιες ευκαιρίες η επιχείρηση θα διανέμει μέρος των κερδών της ικανοποιώντας
, μ’αυτόν τον τρόπο τους μετόχους που περιμένουν την μερισματική απόδοση.
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Ακόμη τα μερίσματα διαχωρίζονται σε μερίσματα κοινών και μερίσματα
προνομιούχων μετοχών.

Τα πρώτα αποτελούν και την πλειοψηφία των

διανεμόμενων μερισμάτων αλλά αυτό αφού πρώτα εξυπηρετηθούν οι κάτοχοι
των προνομιούχων μετοχών.
Συνεπώς

η

πρόβλεψη

των

μερισμάτων

των

μελλοντικών

ετών

παρουσιάζει δυσκολία όχι μόνο επειδή είναι δύσκολη η πρόβλεψη των κερδών,
από τα οποία προέρχονται τα μερίσματα αλλά και επειδή τα μερίσματα και το
ύψος είναι θέμα πολιτικής της επιχείρησης και των ιδιαίτερων συνθηκών που
επικρατούν κατά την χρονική στιγμή που η εταιρεία λαμβάνει τη απόφαση της
διανομής ή μη του μερίσματος. Βέβαια όπως θα αναλυθεί στην συνεχεία
σύμφωνα με τους Modigliani-Miller (Μ&Μ) η μερισματική

πολιτική

που

του τύπου

(3,1)

εφαρμόζει η εταιρεία δεν επηρεάζει την αποτίμηση της μετοχής .

A 5.2 Τρόποι υπολογισμού της πορείας των μερισμάτων

Η πιο απλή μορφή εφαρμογής που υπάρχει είναι αυτή

όπου θεωρούνται τα μελλοντικά μερίσματα σταθερά και ίσα με αυτά της τωρινής
περιόδου. Η καταλήξη είναι ένα υπόδειγμα όμοιο μ’αυτό της αποτίμησης ενός
ομόλογου.
Έστω για παράδειγμα

μια μετοχή που φέτος πλήρωσε στον κάτοχο της

μέρισμα 1 ευρώ. Ακόμη το επιτόκιο προεξόφλησης είναι 10 % ετησίως. Η αξία
αγοράς αυτής σήμερα θα είναι

10 ευρώ. Αυτή είναι και η παρούσα αξία των

μελλοντικών μερισμάτων.
Στις

περισσότερες

περιπτώσεις,

όπως

είναι

άλλωστε

και

το

πιο

συνηθισμένο, τα μερίσματα δε θεωρούνται σταθερά κατά την διάρκεια της ζωής
της μετοχής. Χρησιμοποιείται ένας συντελεστής αύξησης των μερισμάτων g.
Είναι ένας συντελεστής επί της εκατό που μας δείχνει κατά ποσό αυξάνει το
μέρισμα. Οι πιο πολύ χρησιμοποιούμενοι τρόποι υπολογισμού του , τόσο από
τους επενδυτές και τις επιχειρήσεις , όσο και από τους θεωρητικούς μελετητές
είναι δυο .
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Χρήση του Μέσου όοου
Πρώτος τρόπος είναι ένας μέσος όρος της μεταβολής των μερισμάτων
που παρατηρείται τα έτη που υπάρχουν ανάλογα δεδομένα. Ο μέσος όρος
πιθανότατα να είναι και ένας σταθμισμένος μέσος όρος αυτών των μεταβολών
με συντελεστή

βαρύτητας ανάλογο

με το ύψος των

μερισμάτων κάθε

περιόδου,την χρονική περίοδο που διανεμήθησαν αυτά κ.α
Εν συνεχεία αυτός ο ρυθμός μεταβολής λαμβάνεται υπόψη για το ύψος
των μερισμάτων για την περίοδο t+1, t+2 ...κτλ.

Πρόκειται για μια καθαρά

μαθηματική μέθοδο.

Συντελεστής των Gordon -Shapiro
Βάση τους Gordon -Shapiro (1956) η πορεία το)ν μερισμάτων δεν είναι
τυχαία. Διαμορφώνεται α) από τη μερισματική πολιτική της επιχείρησης στην
διανομή και β) από την ικανότητα να έχει κέρδη.
Έστω δηλαδή μια εταιρεία η οποία χρησιμοποιεί συνολικά περιουσιακά,
στοιχεία Π και έχει κερδοφορία (ROA) ρ .Τα κέρδη της θα είναι Π.ρ από αυτά
ποσοστό (1-φ) (0%<φ< 100%) θα παρακρατείται και φ θα μοιράζεται. Τα (1φ)Πρ τη επόμενη περίοδο , που θα επανεπενδύονται θα αποφέρουν κέρδη (1φ)Πρ2. Τα κέρδη δηλαδή θα αυξηθούν κατά

(1 φ)ρ λόγω της κερδοφορία και

τη πολιτική της διοίκησης. Αυτός είναι και ο ρυθμός g. Κατά αυτόν τον τρόπο
θα αυξάνονται και τα μερίσματα.

Pi

(6.1)

[ Di(l + g) | Di(l+gj ,

1+r

(1+r)2

(1+r)3

, D/0 + g)'

'

(1+rf

ή

Vo =

D

(7.1)

r~g
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Λ6 Συμερασματικά για το DDM

To DDM αποτελεί μια καλή βάση υπολογισμού της V αλλά η εφαρμογή
συναντά

πολλές

πρακτικές

δυσκολίες,κυριώς

κατα

την

πρόβλεψη

των

μερισμάτων. Ακόμη η απλοϊκότητα που το χαρακτηρίζει είναι ένα μειονέκτημα
που δεν καθιστά απαραίτητη την παραπέρα ενασχόληση μ’ αυτό.
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Β Κεφάλαιο: Το υπόδειγμα RIM

Η μέθοδος RIM είναι αυτή που θα καταναλώσει το μεγαλύτερο μέρος της
παρουσίασης και γι’ αυτό θα χρειαστεί λίγο μεγαλύτερη ανάλυση.Εισαγωγικά
θα παρουσιαστεί το αρχικό υπόδειγμα RIM και στην συνέχεια οι παραλλάγες του
,Ohlson 1995 , Feltham & Ohlson 1995 (F.O 95) και Feltham & Ohlson 1996
(F.O 96). Τα υπόδειγματ αυτά κατά την άποψη πολλών αποτελούν και τα
αρτιότερα θεωρητικά υποδείγματα αποτίμησςτης αξίας μιας μετοχής

Β1 Ιστορικά Στοιχεία

To RIM (Residual Income Model) είναι μια μέθοδος που σχετικά
πρόσφατα συγκέντρωσε την προσοχή των μελετητών. Έχει πιο παλιές ρίζες. Το
υπόδειγμα RIM είναι ευρύτερα διαδεδομένο ως μοντέλο Ohlson (ΟΜ 95) ή
Feltham-Ohlson 1995, 1996 (F095 ή F096). Οι μελετητές αυτοί είναι που το
ξαναέφεραν στο προσκήνιο. Παλαιότερες μελέτες που πιστοποιούν την ύπαρξή
του είναι αυτές των Preinreich (1938), Edwards & Bell (1961), Modiglianni &
Miller (Μ & M) (1956, 1961), Peasnell (1981) και άλλοι. Μάλιστα αναφέρεται
ότι το μοντέλο αυτό πρωτοεμφανίστηκε στην Αμερική, στην προσπάθεια να
αποτιμηθούν οι ζημιές (ή τα διαφυγόντα κέρδη) που θα είχαν οι βιομηχανίες
ζυθοποιίας λόγω της ποταπαγόρευσης στη δεκαετία του ’30!!

Β2 Εισαγωγή στην έννοια RIM

Όπως δηλώνει και το όνομα του υποδείγματος, ο υπολογισμός της αξίας
γίνεται κεφαλαιοποιώντας το Υπολειπόμενο Εισόδημα (R.I.) έννοια που κατά
την εμπειρική εφαρμογή του RIM καθίσταται ταυτόσημη με αυτή των υπερ
κανονικών κερδών (abnormal-earnings).
Υπερ-κανονικά κέρδη δεν είναι τα πολύ υψηλά κέρδη ή ένας υψηλός
δείκτης απόδοσης κεφαλαίου. Ο όρος μοιάζει με την έννοια που έχουν τα υπερ
κανονικά κέρδη στη μικροοικονομική ανάλυση.
ακόμη

οικονομολόγους

είναι γνωστό

ότι

Ετσι, από τους κλασσικούς

στην

περίπτωση

του

τέλειου

14

Παρουσίαση Υποδειγμάτων Αποτίμησης Μετοχών-Πρώτο Μέρος

ανταγωνισμού υπάρχουν ομοιογενή προϊόντα από πολλές επιχειρήσεις που κάθε
μία από μόνη της δεν είναι σε θέση να διαμορφώσει κατά βούληση τα μεγέθη
στην αγορά. Συνεπώς ceteris paribus τιμή και ποιότητα πώλησης είναι δεδομένα.
Ομοίως δεδομένα και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα κοινά μεταξύ των εταιρειών
θα είναι το μικτό περιθώριο κέρδους, το οριακό κόστος και άλλα στοιχεία. Όλες
οι επιχειρήσεις θα

απολαμβάνουν το ίδιο

κέρδος. Υπάρχει όμως περίπτωση

κάποια επιχείρηση ή μικρός αριθμός αυτών για κάποιους λόγους (π.χ.
τεχνολογική καινοτομία) να απολαμβάνει υψηλότερα κέρδη (μέσω π.χ. τη
συμπίεση του οριακού κόστους). Κέρδη τα οποία, ceteris paribus, μια τέλεια
αγορά θα εξαλείψει.
Αυτά είναι και τα υπερκανονικά κέρδη στα χρηματοοικονομικά κέρδη
υψηλότερα από αυτά που η γενικότερη διάρθρωση της ίδιας της αγοράς (ή του
κλάδου) της επιτρέπει να έχει. Λογικά μια επιχείρηση θα πρέπει να έχει έσοδα
τέτοια, ώστε:
α) Να καλύπτει όλα τα λειτουργικά και μη λειτουργικά της έξοδα
β) Να αποδίδει στους επενδυτές αμοιβή για το κεφάλαιο που έχουν
επενδύσει τουλάχιστον ίσο με την αμοιβή που θα είχαν από μια επένδυση με
μηδενικού κινδύνου επιτόκιο. Βέβαια, άλλες απόψεις θέλουν την απόδοση
αυτή να είναι ίση με αυτή μιας άλλης επένδυσης του ίδιου κινδύνου, που
είναι σωστό αλλά εντελώς υποκειμενικό και μη μετρήσιμο.
Οτιδήποτε υπερκαλύπτει τα δύο παραπάνω στοιχειά είναι κέρδος υπερ
κανονικό. Αυτό κεφαλαιοποιείται και σε συνδυασμό με την λογιστική αξία δίδει
την αποτίμηση του ίδιου κεφαλαίου.

Β3 Λόγοι ύπαρξης του RIM

Το υπόδειγμα RIM ξεπήδησε από την ανάγκη να φύγει το κέντρο βάρους
της προσοχής των μελετητών από τη διανομή του πλούτου και να συγκεντρωθεί
στη δημιουργία του. Αυτή είναι άλλωστε και η κύρια συνεισφορά του και ο
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λόγος που έχει αποσπάσει την προσοχή των μελετητών ώστε να το υιοθετήσουν
και μάλιστα προχώρησαν στην περαιτέρω ανάλυσή του και στην διατύπωση
θεωριών στηριζόμενοι στο RIM. Ακόμη, το RIM εξυπηρετεί αυτούς που
ζητούσαν ένα υπόδειγμα που να βασίζεται σε θεμελιώδη μεγέθη πιο προσιτά σε
μηχανισμούς ανάλυσης, επεξεργασίας και πρόβλεψης όπως το καθαρό εισόδημα
(Ν.Ι.), την λογιστική αξία της επιχείρησης (Book Value), την απόδοση
κεφαλαίου (ROE), το κόστος του (τ ή coacc) και άλλα παρά αποκλειστικά σε ένα
μέγεθος που μάλιστα παρέχει περιορισμένη πληροφόρηση στο χρήστη του
αντίστοιχου υποδείγματος κεφαλαιοποίησης μερισμάτων DDM.
Β4 Θεωρία Modiglianm -Miller (Μ&Μ)

To RIM προκύπτει από το υπόδειγμα προεξόφλησης μερισμάτων. Η
πλέον στερεή θεωρητική θεμελίωση που εξηγεί τη στροφή από τη διανομή του
πλούτου (μέρισμα και κεφαλαιοποίηση αυτών) στη δημιουργία του προέρχεται
από την εργασία των Modiglianni και Miller (1956, 1961) που διατύπωσαν
μερικές προτάσεις πάνω στις οποίες βασίστηκαν πολλές μελέτες: οι επιχειρήσεις
θεωρείται ότι λειτουργούν σε ένα περιβάλλον τέλειας αγοράς (πλήρη, ανέξοδη
και συμμετρική πληροφόρηση, ανυπαρξία φόρων και εξόδων συναλλαγών,
μικρό μέγεθος σε σχέση με το σύνολο της αγοράς), οι επενδυτές επιδεικνύουν
ορθολογική συμπεριφορά και ακόμη υπάρχει πλήρης βεβαιότητα για το μέλλον.

Β4.1 Θεμελιώδη αρχή αποτίμησης για τουςΜ&Μ

Σύμφωνα με τους Μ&Μ (1956) η τιμή μιας μετοχής πρέπει να είναι
τέτοια ώστε το ποσοστό της απόδοσης (μερίσματα συν κεφαλαιακά κέρδη προς
επενδυθέν κεφάλαιο), για κάθε μετοχή να είναι το ίδιο για όλη την αγορά και για
κάθε χρονικό διάστημα. Σε αντίθετη περίπτωση δεν ισχύουν οι πιο πάνω
παραδοχές:

dj(t) + Pj(t + l)-Pj(t)
Pj(t)

= p(t)

ή
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Pj(t) = —}-r[dj(t) + Pj(t + 1)]
l + p(t)

(8,1)

Και αν ακόμη για ένα διάστημα δεν ισχύουν οι πιο πάνω ισότητες αυτό θα
είναι μικρό, διότι εξισορροπιστικές κερδοσκοπικές κινήσεις γρήγορα θα
οδηγήσουν τις τιμές στα κατάλληλα «επίπεδα ισορροπίας».

Β4.2 Αποτελέσματα τηςΜερισματικής Πολιτικής

Αν η θεωρία της αποτίμησης εφαρμοστεί για μια εταιρεία θα ισχύει ότι:

V(t) =

[D(0 + V(t +1)]

V(t+1) = n(t+1) p(t+1)

l + p(t)
V(t)=

1
[D(t) + n(t).p(t+ 1)3
l + p(t)

V(t+l) = n(t)p(t+l) + m(t+l).p(t+l)

V(t)=—[D(t) + V(t +1) - m(t + l)(pt +1)]

n(t).p(t+1 )=V(t+1 )-m(t+1) p(t+l)

i+p(t)
(9.1)

όπου:
n(t)

ο αριθμός των μετοχών στην περίοδο t

m(t+l)

ο αριθμός των μετοχών που εκδόθηκαν κατά την περίοδο t στην τιμή
P(t+1)

n(t+l) = m(t+l) + n(t)
V(t) = n(t). p(t)

συνολική αξία της επιχείρησης

D(t) = n(t). d(t)

τα συνολικά πληρωθέντα μερίσματα

Από την εξίσωση αφαιρείται το ποσό του νέου κεφαλαίου που εισέρευσε
(με την πώληση νέων μετοχών) στην εταιρεία για να μη δημιουργούνται στρε
βλώσεις στον υπολογισμό της αξίας του αρχικού κεφαλαίου n(t).p(t).
Τα μερίσματα λοιπόν σύμφωνα με τον τύπο αυτό επηρεάζουν την αξία της
επιχείρησης (άρα και της τιμής μιας μετοχής) μέσω (α) των D(t), (β) της V(t+1)
και (γ) μέσω του ποσού m(t+l) p(t+l) που είναι η ανάγκη της επιχείρησης για εκ
νέου χρηματοδότηση, εκδίδοντας νέες μετοχές. Η περίπτωση β ωστόσο δεν έχει
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άμμεση σχέση με την τωρινή μερισματική πολιτική (D(t)) διότι η V(t+1)
εξαρτάται άμεσα από την μελλοντική πολιτική (D(t+1)) η οποία δεν είναι εκ των
προτέρων γνωστή. Άρα η V(t+1) δεν επηρεάζεται από την μερισματική πολιτική.
Ακόμη οι α και γ περιπτώσεις έχουν αλληλοαναιρούμενη δράση. Η διανομή
μερίσματος οδηγεί όλο και πιο πολύ την εταιρεία στην εύρεση πόρων, εκδίδοντας μετοχές. Το κεφάλαιο m(t+l).p(t+l) μπορεί αλλίως να εκφραστεί και σαν
επιπλέον ποσό που απαιτείται για να χρηματοδοτηθούν τα επενδυτικά πλάνα
[I(t)] εφόσον τα παρακρατηθέντα κέρδη [X(t)-D(t)j δεν επαρκούν.
m(t+l).p(t+l) = I(t) - [X(t)-D(t)] (ΐο.ΐ)
Ο τύπος διαμορφώνεται ως εξής:
1

V(t)

[X(t)-I(t) + V(t + 1)]

ι + p(t)
_1__
V(t)= Xt + l[Xt-I(t)]+
V(t + 1)
(1 + p)
(ΐ+ρ)
ή

v(t)=f.

1;,;ί[χ(·)-ΐ(ι)] («.ι)

t=o(1 + P)

εφόσον:
—-—V(t — 1) —> 0 όταν
0 + P)‘

t —> co

Όπου ο παράγων D(t) είναι εντελώς απών. Άρα τα D δεν επηρεάζουν άμε
σα την τιμή V(t). Ακόμη, η τιμή V(t+1) δεν επηρεάζεται από την D(t+1) αλλά
από την V(t+2), η οποία με τη σειρά της δεν επηρεάζεται από την D(t+2)
κ.ό.κ.Άρα, η μερισματική πολιτική, από αυστηρά θεωρητική σκοπιά, δεν είναι σε
θέση να διαμορφώσει την τιμή και την απόδοση των μετοχών.
Ακόμη οι Μ & Μ διατύπωσαν τον κανόνα της μη ύπαρξης δυνατότητας
κερδοσκοπίας (Non-Arbirtage Rule). Αυτός ο κανόνας δηλώνει ότι σε μία αγορά,
όπως την έχουν περιγράφει οι Μ & Μ, οι επενδυτές είναι αδιάφοροι μεταξύ ενός
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€ μερισμάτων και ενός € κεφαλαιακών κερδών. Μια εταιρεία που δεν διανέμει
μέρισμα επανεπενδύει τα κέρδη της επιτυγχάνοντας γι’ αυτά την απόδοση της
αγοράς. Απόδοση που θα είχε επιτύχει και ο απλός επενδυτής αν τοποθετούσε τα
μερίσματα που λάμβανε σε μια άλλη επένδυση. Και στις δύο περιπτώσεις το
αποτέλεσμα είναι κοινό. Μια εταιρεία που διανέμει μεγάλα μερίσματα δεν είναι
απαραιτήτους πιο «πολύτιμη» από μια που διανέμει μικρά. Υπάρχει μάλιστα και
περίπτωση να συμβαίνει το αντίστροφο (περιπτώσεις εταιρειών που έχουν στη
διάθεσή τους δελεαστικές προτάσεις επενδύσεων ή βασίζονται στην R & D. Σ’
αυτές τις περιπτώσεις το DDM δίνει λανθασμένα αποτελέσματα.
Η ανεξέλεγκτα «γενναιόδωρη» μερισματική πολιτική υποθηκεύει το
μέλλον μιας επιχείρησης. Οι Μ & Μ διατυπώνουν την άποψη ότι τα μερίσματα
δεν είναι τμήματα των τωρινών κερδών, αλλά προέρχονται από την τωρινή
λογιστική αξία. Πληρωμή των μερισμάτων συνεπάγεται και ελάττωση των
κερδών της επομένης χρονιάς.

Β4.3 Στροφή προς τα Θεμελιώδη μεγέθη και την δημιουργία πλούτου

Οι πιο πάνω προτάσεις των Modiglianni και Miller αποτέλεσαν σταθμό
στην ερευνητική προσπάθεια των μελετητών να βρουν τρόπο να έχουν μια όσο
το δυνατό «επιστημονικότερη» αποτίμηση μιας μετοχής. Η κεφαλαιοποίηση των
μερισμάτων είναι μέθοδος που παρουσιάζει ελαττώματα όπως:
α Τα μερίσματα δεν είναι κάποιο από τα βασικά χρηματοοικονομικά
μεγέθη.
β

Η

διαμόρφωσή

των

μερισμάτων,

υποκείται

σε

λιγότερους

περιοροσμούς από τον επιχειρηματικό - χρηματοοικονομικό κύκλο και από
το λογιστικό κύκλωμα. Αποτελούν δεδομένα αρκετά έξω από το περιβάλλον
στο οποίο λειτουργεί μια επιχείρηση.
δώσουν

μια

καλή

πληροφόρηση γι’

Πώς είναι λοιπόν δυνατό να μας
αυτήν;

Καλύτερα

θα

ήταν να

αξιοποιούνταν κάποια δεδομένα μέσα από το περιβάλλον αυτό.
γ Το ότι μια επιχείρηση διανέμει αξία δεν σημαίνει κιόλας ότι δημιουργεί.
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Οι μελετητές λοιπόν πρέπει να στραφούν στην κεφαλαιοποίηση άλλων
πιο θεμελιωδών μεγεθών όπως αυτά των ταμειακών ροών των κερδών (τωρινών
και μελλοντικών) καθώς και των επερχόμενων κερδών. Αυτές οι μέθοδοι
θεωρητικά δίνουν ισότιμες λύσεις (βλ. Modiglianni & Miller, 1961), λύσεις
όμοιες με αυτές της κεφαλαιοποίησης των μερισμάτων.
Έτσι, οι Μ & Μ έδωσαν διέξοδο σ’ όλους αυτούς που ήθελαν την
χρησιμοποίηση λογικών μεγεθών (bottom-line figures) στην αποτίμηση μετοχών
δίχως να παραβιάζεται η αρχή των κλασσικών οικονομολόγων: «η τιμή ενός
χρεώγραφου δεν μπορεί να είναι ανώτερη από την αξία των προσόδων που θα
αποκομίσει ο κάτοχός της».
Οι Μ & Μ στην ανάλυσή τους κάνουν λόγω για αυτοχρηματοδοτούμενες
επιχειρήσεις (Ξ. κεφάλαιο = 0). Στη συνέχεια όπου αναφέρεται η λογιστική αξία
(bv) κεφαλαίού περιλαμβάνει και Ξ.Κεφάλαιο.Η Vt είναι η αξία μιας επιχείρησης
με χρέη .Επειδή όμως αυτά έχουν μια εύκολα αναγνωρίσιμη αγοραία τιμή, με τον
τύπο Vt = equity + Debt

είναι απλό να βρεθεί η αξία του ιδ. κεφαλαίου

αφαιρώντας τα χρέη. Συνεπώς οι θέσεις τους έχουν εφαρμογή και σε
επιχειρήσεις που

δεν

περιλαμβάνονται στο

προήγουμενο

,αυστηρότερο

παράδειγμα.

Β5 Από τα DDM στο RIM και άλλες εισαγωγικές έννοιες

Το υπόδειγμα RIM (Residual Income Model) είναι αυτό που προκύπτει
από την υιοθέτηση της πρότασης για κεφαλαιοποίηση των υπερκανονικών
κερδών. Το μοντέλο αυτό προέρχεται ουσιαστικά από το DDM.
Είναι γνωστό, κατά το DDM, ότι:

ν0
όταν t -> co
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* y —

^2

1

** y _

1+γ

2

^3

1+γ

Η μέθοδος αυτή συνδέεται με την RIM με το θεώρημα καθαρού
πλεονάσματος (Clean Surplus Rule). Σύμφωνα με αυτό οποιαδήποτε αλλαγή που
καταγράφεται στην Λογιστική Αξία μιας επιχείρησης (αθροιστικά μεγέθη accural) πρέπε να συνυπολογίζονται στο εισόδημα της.

Το θεώρημα αυτό

βασίζεται στην μέθοδο καταγραφής των λογιστικών μεγεθών και την θέση των
Μ & Μ που θέλουν τα μερίσματα μιας περιόδου τα καταβάλλονται όχι από τα
κέρδη της αντίστοιχης περιόδου αλλά από τη λογιστική αξία της εταιρείας.

Συγκεκριμένα:
Τελική Λογιστική Αξία = Αρχική Λογιστική Αξία + Κέρδη Περιόδου +
(Εισφορές Κεφαλαίου - (Αναλήψεις Κεφαλαίου) -

Μερίσματα

(12.1)

Θεωρώντας τις εισφορές και τις αναλήψεις κεφαλαίου είτε μηδαμινές
είναι αλληλοαναιρούμενες η πιο πάνω ισότητα αποδίδεται διαγραμματικά.

Φ
Ν.Ιι
Σχήμα 2

Β,
Β0

Στο δεύτερο στάδιο γίνεται διαχωρισμός των κερδών. Το καθαρό
εισόδημα (Net Income) ή τα κέρδη (από εδώ και στο εξής χ) διαχωρίζονται στο
τμήμα αυτό που είναι το γινόμενο λογιστικής αξίας (Αρχικής) μιας περιόδου επί
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του κόστους του κεφαλαίου (τ) και στα υπόλοιπα υπερ-κανονικά κέρδη
(abnormal earnings).

Κέρδη = Υπερ-κανονικά κέρδη + (Κόστος κεφαλαίου x Αρχική αξία κεφαλαίου)
(13.1)

Ή αλλιώς παραστατικά:
Σχήμα 3

Ν.ΙΚέρδη

Αρχική αξία κεφαλαίου <—

Ν.Ι

γ.Βο

Βο

r.Bo
Βο

—>

Υπερκανονικά
κέρδη

} -» Τελική αξία
κεφαλαίου

Αναδιατυπώνοντας την πρώτη σχέση έτσι ώστε να δίνει την αξία των
μερισμάτων ισχύει ότι:
Μέρισμα = Λογιστική Αξία Αρχική + Κέρδη - Λογιστική Αξία Τελική
(14.1)

Αντικαθιστώντας αυτή τη σχέση στο πιο πάνω υπόδειγμα DDM.

Αξία κεφαλαίου

Αρχική λογιστική αξία +κέρδος - Τελική λογιστική αξία
1 + Κόστος Κεφαλαίου

(%)

(15.1)

Αν:
V

= η αξία ιδ. κεφαλαίου

Β(-ι

= η αρχική λογιστική αξία

Bt

= η τελική λογιστική αξία

r

= το κόστος κεφαλαίου
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X,Xa = τα συνολικά και υπερκανονικά κέρδη αντίστοιχα

Υ _ Bt-i + Xt
1+r

Bt

(16.1)

επειδή όμως:
Xt=X?+r.Bt_ i

(i7.i)

dt = Bt_, + xt - Bt
d(t) = B(t+1)+Xa +rB(t-l)-Bt
= (l+r)Bt.,+ Xf-Bt

Vt

_ Bt_i +Xt -Bt
1+r

y, „ (1.+ γ)Β·γ' +.ΐ* - Β·

1+r

(18.1)

v, = B,_, + —'
1+r

B,
1+r

(19.1)

Σύμφωνα με αυτόν τον διαμορφωμένο τύπο του DDM η αξία Vt μιας
επιχείρησης ισούται με το άθροισμα της αρχικής λογιστικής αξίας συν την
κεφαλοποιημένη αξία των υπερκανονικών κερδών. Το ποσό της τελικής αξίας
που αφαιρείται τείνει να είναι ένα ασήμαντο ποσό όταν το t τείνει στο άπειρο.
Το υπόδειγμα αυτό, έτσι όπως διατυπώνεται πιο πάνω, έχει περισσότερο
διδακτική παρά χρηστική αξία. Προετοιμάζει δηλαδή την παραπέρα ανάλυση
του RIM. Ακόμη επεξηγεί κατά έναν τρόπο το γιατί οι επενδυτές είναι
διατεθειμένοι να πληρώσουν παρακάτω από το κανονικό (Β0) για να αποκτήσουν
μερίδιο σε μια εταιρεία. Είναι εμφανές ότι αν το Xa είναι ένα θετικό ποσό, η
επιχείρηση δηλαδή έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που να τις επιτρέπει να
απολαμβάνει υπερκανονικά κέρδη, τότε Vt > Bt. Η ύπαρξη αυτών είναι λοιπόν
σύμφωνα με το RIM ο λόγος της ύπαρξης των premiums στα οποία πωλούνται,
σχεδόν στο σύνολό τους, οι μετοχές (Ρ/Β > 1).
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Εταιρείες με Ρ/Β >1 έχουν υπερ-κανονικά κέρδη, άρα δημιουργούν αξία.
Το μοντέλο αυτό λοιπόν, ακόμη και σ’ αυτήν την πρωτογενή απλοϊκή μορφή,
ανταποκρίνεται στην επιθυμία των μελετητών για στροφή του ενδιαφέροντος
από την διανομή του πλούτου (DDM) στη δημιουργία του. Δηλαδή, στα κέρδη
από τα οποία τα μερίσματα προέρχονται. Ακόμη από αυτήν την μορφή του το
Residual Income Model ενσωματώνει στην ανάλυση του θεμελιώδους μεγέθους

επειδή

xt = X® +rBe_i
x? = xt-rBM
ROE = Return on Equity =

Xt = ROE.Bt.,-rB,_,

κέρδη / ιδ. κεφάλαιο

Xt = (BOE-r) Bt_i
(20.1)

To RIM στη γενικότερη μορφή που θα αναλυθεί πιο κάτω εκφράζει την
αξία μιας επιχείρησης ως άθροισμα του επενδυθέντος κεφαλαίου και της
προεξοφλημένης αξίας των υπερκανονικών κερδών από τις μελλοντικές
δραστηριότητες της
(21.1)

Αξία επιχείρησης( = κεφάλαιο( + Π.Α. όλων των μελλοντικών δραστηριοτήτων
δημιουργίας εισοδήματος

Στην παραπάνω

περίπτωση

εμφανίζεται η

απλή

περίπτωση

όπου

λαμβάνεται υπόψη μόνο η Π.Α. των υπερκανονικών κερδών μιας περιόδου. Το
υπόδειγμα αυτό όμως μπορεί να επεκταθεί και να γίνει ακόμη πιο ακριβές
λαμβάνοντας υπόψη και την Π.Α. των υπερκανονικών κερδών και για άλλες
περιόδους, όπως άλλωστε κάνει και ο πρόγονος του DDM.
Το αποτέλεσμα θα είναι ένας τύπος που εκφράζει την αξία V σε όρους
τρέχουσας λογιστικής αξίας και της αξίας των αναμενόμενων υπερκανονικών
αποδόσεων:
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V* = Β + £

Et[NI,-(rB„,)]
(1 + γ)'

ι=1

D ^ ^ E,[BOEt-r)B, ,]
= Β + > —11------ ----- ——
tT
(l + r)

(22.2)

όπου Et (...) είναι οι προσδοκίες, που σχηματίζονται για τα στοιχεία της
παρένθεσης (ΒΟΕ, r, Β, ΝΙ) λαμβάνοντας υπόψη την διαθέσιμη κατά την
περίοδο t πληροφόρηση.

Β6 Προσπάθεια Πρακτικής διαχείρισης RIM

Μια πρώτη προσπάθεια πρακτικότερης διαχείρισης του RIM γίνεται
υιοθετώντας λοιπόν έναν συντελεστή ανάπτυξης g, σύμφωνα και με το υπό
δειγμα Gordon & Shapiro (1956) που να δηλώνει την αύξηση του b και αντικα
θιστώντας τα υπερκανονικά κέρδη X* την ισότητα (20.1)
Μπορεί με αυτό τον τρόπο να δημιουργηθεί ένα μοντέλο που να
περιλαμβάνει δύο ή περισσότερα έτη:

V = bv 4- E,(ROE,-r)bt | Et(ROE,+l-r)(\ + gr + \)b, | Et(ROE,+2-r)(l + g,_,)(l + g„2)fr
l+r
(l + r)2
(l + r)3
+ ..
(23.1)

οπού:
„
_ bt+n bt+n-l
St+n
Γ
bt+n-l

ROE = κέρδη / ιδ. κεφάλαιο
r = κόστος κεφάλαιο, υποτίθεται σταθερό.

Για συντόμευση αυτού του τύπου μπορούν να αντικατασταθούν για τα
έτη που δεν υπάρχουν ακριβείς και αξιόπιστες προβλέψεις, τα ROEt+1 και gt+1 με
έναν κατά εκτίμηση μέσο όρο αυτών. Αν για παράδειγμα υπάρχουν ασφαλείς
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προβλέψεις μόνο για τον επόμενο χρόνο το χρησιμοποιούμενο υπόδειγμα είναι
το εξής:
γ = b + E(ROEt_r)bt | (RQE-r)(l + gt+,)bt

(24.1)

(r-g)(l + r)

1+γ

ή αν πάλι οι εκτιμήσεις δεν το επιτρέπουν
V, = b,+ (ROE - r)bt
r-g

(25.1)

To υπόδειγμα ως εδώ είναι αρκετά όμοιο αυτό των Gordor-Shapiro
(1956). Εκεί ισχύει:
dt+r = φ xt+r
Xt+r = pbt+r_i

όπου φ το ποσοστό διανομής κερδών
(26.ΐ)

όπου ρ το ποσοστό κερδοφορίας

Αν υιοθετηθεί η θεωρία καθαρού πλεονάσματος
bt+i = bt + xt+i — dt+i =>
= bt + (l-cp)xt+i
- bt + (l-(p).p.b,
= 0+g)bt

[(1-φ)·Ρ = g]
(27.1)

xt+1 = pbt => xt+i = p(l+g)bt.i => xt+1 = (l+g)xt
dt+i - (l+g)dt

[pbt., = xt] (28.1)

(29.i)

xf+i= Xt+i - pbt
= (l+g)xt-pbt
= (l+g)(xt + pbt-l)-pbt
= (1+g) xf+p(l+g)bt.rpbt
=

(1+g) X?

(30.1)

Όλα τα λογιστικά δεδομένα προκύπτουν από τα προηγούμενα επαυξημένα
κατά έναν συντελεστή g > 0.
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Το υπόδειγμα αυτό δίνει την εξής εξίσωση:

p,=
ii±L^p,=£±8)*
t
—^ Ft ~
r-y
r-g
ή αλλιώς
ρ = Φ(\ + g)tf
r~g
ή
ρ = 0pbt

(31.1)

Λαμβάνοντας υπόψη b και xa όπως εμφανίζονται από τη σχετική εξίσωση
(θέτωντας g = 0)
Pt = bt + a! x*

(32.1)

Παρόλο που αυτό το υπόδειγμα είναι σχεδόν όμοιο με το ΟΜ έχει μια
ουσιαστική διαφορά. Συμπεριλαμβάνει στον υπολογισμό την μερισματική
πολιτική (1-φ) η οποία στο RIM που βασίζεται στους Μ & Μ δεν έχει ανάμειξη
στον υπολογισμό του Vt.
Η θεωρητική ισότητα DDM και RIM φαίνεται από το πιο κάτω απλοϊκό
παράδειγμα. Έστω μια εταιρεία πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενη που έχει στη
διάθεσή της αποθέματα αξίας 60 εκ. ευρώ. Η εταιρεία θα διαλυθεί σε δύο έτη
αφού πουλήσει σταδιακά τα αποθέματα της προς 50 εκ.€ τη χρονιά.
Εστω μια εταιρεία πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενη που έχει στη διάθεσή
της αποθέματα αξίας 60 εκ. ευρώ. Η εταιρεία θα διαλυθεί σε δύο έτη αφού
πουλήσει σταδιακά τα αποθέματα της προς 50 € τη χρονιά. Θεωρούμε ότι δεν
υπάρχουν φόροι το κόστος κεφαλαίου είναι 15%. Ακόμη, η εταιρεία πουλάει
μετρητοίς και διανέμει όλα της τα κέρδη στους μετόχους της:

Αποτίμηση με το DDM
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όπου:
k

=

το καταβληθέν κεφάλαιο κατά τη σύσταση της εταιρείας που θα
επιστραφεί στους μετόχους με τη λύση της επιχείρησης

dii2 =

τα μερίσματα που εδώ ισούνται με τα κέρδη

ν= (50-30) + (50- •30) | 30(1,15)+ 30
1,15
(1,15)
(U 5)^

V = 81,28 εκ. €

Μετά την πρώτη χρονιά, τα κέρδη (20 εκ. €) διανέμονται και τα υπόλοιπα
έσοδα (30 εκ. €) επιστρέφουν στους κατόχους (ή παρακρατούνται από την
εταιρεία) αποφέροντας σαν πρόσοδο το γ.

Αποτίμηση με RIM
V _ b + (ROE, -r)b, | (ROE2-r)b1(l + g2)
1+r

(1 + r)2

V = 6Q+ [(20/60)-0,15)60 | [(20 / 30 - 0,15)].60(1 - 0,5)
U5

+

(1,15)2

V = 81,28 εκ. €
go

. bi-bo

30-60
,
-Λ0/
g=—r—=>g = -0,5 η -50%
OU

Η πιο πάνω ισότητα επιβεβαιώνει τη θεωρητική ισοδυναμία των
μοντέλων.
Β7 Βήματα Εφαρμογής RIM

Κατά τους Palepu, Bernard και Healy, η κύρια συνέπεια του υποδείγματος
αυτού είναι ότι μεταφέρει το κέντρο βάρους του ενδιαφέροντος σε άλλα
γενικότερα, στρατηγικότερα και άμεσα ελέγξιμα στοιχεία, όπως διαφαίνεται και
από τα 7 βήματα που προτείνουν για την εφαρμογή του RIM.
Βήμα Ιο

:

Ανάλυση της στρατηγικής και των παραγόντων που καθορίζουν
την απόδοση μιας επιχείρησης καθώς και την πιθανότητα αυτοί να
παραμείνουν.
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Βήμα 2ο

Ανάλυση της λογιστικής πρακτικής της εταιρείας και το πώς αυτή
επηρεάζει την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της.

Βήμα 3ο

Πρόβλεψη των μελλοντικών κερδών ή ΒΟΕ για μια ορισμένη
περίοδο μέχρι μίας «τελικής περιόδου» (terminal year)

Βήμα 4ο

Πρόβλεψη της μελλοντικής ανάπτυξης g της br μέχρι την «τελική
χρονιά»

Βήμα 5ο

Πρόβλεψη κερδών, ROE και g για τη

μετά την τελική χρονιά

περίοδο
Βήμα 6ο

Υπολογισμός του κόστους ιδ. κεφαλαίου της

Βήμα 7ο

Χρησιμοποιώντας τα παραπάνω δεδομένα (ROE, g, wacc) μπορεί
να γίνει η προεξόφληση των υπερκανονικών κερδών στα οποία αν
προστεθεί η τωρινή bv της εταιρείας δίδει μία, όσο το δυνατόν
ακριβέστερη εκτίμηση της αγοραίας αξίας.

α)

Ποιες είναι οι προοπτικές της εταιρείας; Για ποιο χρονικό διάστημα
αναμένεται ο κλάδος και η εταιρεία να παρουσιάζει αυτή την απόδοση και
τα στρατηγικά της πλάνα να ανταποκρίνονται στις υπάρχουσες στην αγορά
συνθήκες;

β)

Ο λογιστικός τρόπος με τον οποίο μια εταιρεία αντιμετωπίζει διάφορες
δαπάνες της (R & D) επηρεάζει τον τρόπο αναγνώρισης των κερδών της
άρα και την απόδοση (ROE). Όλα αυτά συνυπολογίζονται κατά τον
υπολογισμό της V.

γ)

Η πρόβλεψη αυτή ξεκινάει με τη μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν
το ROE (περιθώριο κέρδους, κυκλική ταχύτητα κεφαλαίου κ.ά.) και το
κατά πόσο αυτά είναι διατηρήσιμα.

δ)

Η πρόβλεψη της αύξησης (g) της bv της εταιρείας ουσιαστικά είναι μια
εξέταση της επενδυτικής δραστηριότητας της εταιρείας. Μελετάται λοιπόν
αν η επιχείρηση παρακρατεί μέρος των κερδών της για νέες επενδύσεις με
σκοπό την αύξηση της bv (g > 0) ή απλά επενδύει για να ανανεώνει τον
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εξοπλισμό της (g = 0) ή ακόμη δεν κρίνει να κάνει νέες επενδύσεις και
απλά συρρικνώνεται (g < 0).
ε)

Η πρόβλεψη των ROE και g πέραν από την τελική χρονιά (terminal value)
με διάφορες προσεγγίσεις. Ένας τρόπος είναι να θεωρηθούν τα μεγέθη που
καθορίζουν το ROE g και bv σταθερά μετά την τελική χρονιά,

στ) Το κόστος κεφαλαίου είναι αυτό που προκύπτει από το CAPM. Δηλαδή, το
επιτόκιο χωρίς κίνδυνο συν ένα premium για κίνδυνο. Αυτό καθορίζεται
από το συντελεστή beta, αν και αυτό είναι υπό αμφισβήτηση από απόψεις
που θέλουν το premium να σχετίζεται με το μέγεθος της εταιρείας ή το
B/M.(Book to Market)

Β8 RIM -EBO και άλλα παραδείγματα

Στις αρχές του 1990 ο J.Ohlson έκανε πολλές μελέτες με βάση το RIM με
σκοπό να

βοηθήσει στην κατανόηση της σχέση

λογιστικών δεδομένων

(accounting data) και V.To έργο του είχε μεγάλη σημασία στην εξέλιξη τοων
θεωρητικών υποδειγμάτων Συνέπεια αυτού είναι πολλές φορές η εξίσωση της
V* να αναφέρεται στη βιβλιογραφία και σαν υπόδειγμα EBO (Edwards - Bell Ohlson) μελετητών που συνέβαλαν στην διαμόρφωση του RIM.
Το

ΕΒΟ

μάλιστα απέκτησε και πολλές διαφοροποιήσεις.

Διαφο

ροποιήσεις που έχουν καταλήξει σε εναλλακτικά υποδείγματα με «ονομασία
προελεύσεως» μάλιστα όπως το EVA™ του Stem Stewart, το CFROI™ του Hot
Associate’s και το MacKinsey’s Economic Profit Model κ.ά.
Τα υποδείγματα που φαίνονται στον Πίνακα 1 αυτό παρουσιάζουν τις
διαφοροποιήσεις μεταξύ τους ανάλογα με τον ειδικότερο στόχο τους. Παρ’ όλα
αυτά, δεν παύουν να είναι μεταμορφώσεις του DDM και RIM.
Πίνακα 1
Κεφάλαιο
Καθαρά λειτουργικά περιουσιακά

Κόστος
Κεφαλαίου

Προεξοφλητέο
Ποσό

WACC

ΝΟΡΑΤ κόστος κεφαλαίου

Αναφορές
Stewart 1991 EVA
Copeland 1995
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στοιχεία
(±ρυθμίσεις)
Καθαρά χρημ/κά
περιουσιακά
στοιχεία

± ρυθμίσεις

Economic profit
ModelTM
Rappaport 1986
ALCAR™

WACC

Free Cash Flows

Copeland 1995
Discount FCE

Καθαρά περ.
Στοιχεία και άλλες
ρυθμίσεις
Μετοχικό
κεφάλαιο

WACC

ΕΒΙ (Earning
before interest)
±Προσαρμογές

Madden 1998
CFROIT™

Κόστος ιδιωτ.
Κεφαλαίων

Καθαρά έσοδα
προς Ιδ.
Κεφάλαιο

Discount Residual
Income Model
(RIM) of EBO

Β9 Προβλήματα με το RIM

Με βάση λοιπόν το RIM ή ΕΒΟ και τις παραλλαγές αυτού η αξία V
ορίζεται πλέον ως το άθροισμα (1) της κεφαλαιοποιημένης αξίας των
μελλοντικών κερδών μείον ενός κόστους (κόστος ευκαιρίας) για την χρήση του
κεφαλαίου [Xt-rb(t_i)] και ϋ) της τωρινής λογιστικής αξίας.

Η Π.Α. των

αναμενόμενων υπερκανονικών κερδών είναι αυτή που καθορίζει και τη διαφορά
λογιστικής και αγοραίας αξίας (κατά τον Peasnell 1981 αυτή η ποσότητα δεν
είναι τίποτα άλλο από την φήμη και πελατεία της οποίας η ακριβής καταγραφή
είναι δύσκολη και ως εκ τούτου δύσκολα περιλαμβάνεται στις λογιστικές
καταστάσεις. Όσο μεγαλύτερη η Φ & Π τόσο μεγαλύτερη η ικανότητα της
επιχείρησης να παρουσιάζει υπερκανονικά κέρδη).
Η σχέση του Residual income με την αγοραία αξία είναι γνωστή από πολύ
παλιά. Επίσης η θεωρητική του ισότητα με το DDM είναι και αυτή από καιρό
γνωστή (Edwards & Bell 1961, Peasnell 1981, 82). Η δε εφαρμογή του RIM
συναντάει συνεπώς τα ίδια εμπόδια με αυτή του DDM που το κάνουν να χάσει
την ελκυστικότητά του ως υπόδειγμα. Συγκεκριμένα, για την εφαρμογή του
απαιτούνται: μια εκτίμηση της λογιστικής αξίας bv κατά την περίοδο t. Για να
γίνει αυτό, ο ερευνητής πρέπει να έχει και μια εκτίμηση των μερισμάτων της
περιόδου (bvt = bvt.[ + xt - dt). Στην περίπτωση αυτή όμως οποιαδήποτε περαι
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τέρω ενέργεια είναι περιττή, διότι πλέον οι εκτιμήσεις για τα κέρδη ΝΙ και τη
λογιστική αξία (για να βρεθεί το δεύτερο «συστατικό» του RIM; τα xa) δεν είναι
απαραίτητες.

Εχοντας τις εκτιμήσεις για τα μερίσματα μπορεί κάποιος

κάλλιστα να εφαρμόσει απ’ ευθείας το DDM. Σε περιπτώσεις μάλιστα που
υπάρχουν

όσο το δυνατόν ακριβέστερες προβλέψεις (Frankel & Lee, 1998)

κερδών, μερισμάτων και λογιστικής αξίας η χρήση του RIM καθίσταται ακόμη
λιγότερο ελκυστική αφού και η εφαρμογή του DDM είναι πλέον το ίδιο εύκολο,
δίδοντας το ίδιο ερμηνεύσιμα αποτελέσματα (Francis et al. 1997, Penman 1997).

BIO To υπόδειγμα του Chism (OM 1995)

To RIM έχει στερεές θεωρητικές βάσεις, άμεση συσχέτιση με κλασσικές
αντιλήψεις αποτίμησης (DDM), λαμβάνει υπόψη του τα λογιστικά δεδομένα
(κάτι που πιο πριν δεν γινόταν). Αυτό όμως που έλειπε ήταν η περαιτέρω
ανεξαρτητοποίησή του από τα υποδείγματα προεξόφλησης ροών (DDM και
DCF) και η ανάπτυξη εκ μέρους του RIM, μιας δυναμικής που θα το καθιστούσε
ελκυστικότερο εργαλείο από τα υπόλοιπα.
Αυτό επιτεύχθηκε χάρις στη δουλειά των Feltham και Ohlson κατά κύριο
λόγο, αλλά και άλλων μελετητών που πιστοποίησαν θεωρητικά και πρακτικά την
αξία του νέου υποδείγματος, καθιστώντας το πλέον «κλασσικό».

ΒΙΟ. 1 Οι παραδοχές και το LID

Η μελέτη του Ohlson αρχίζει το 1990 όπου ουσιαστικά αναφέρεται το
RIM ως υπόδειγμα που αξιοποιεί παρελθόντα οικ. στοιχεία (bv) και μελλοντικά
οικονομικά δεδομένα, σχέση ωστόσο που είναι χαλαρά.Το μοντέλο στηρίζεται
σε τρεις παραδοχές:

I.

Ρ,= Σ R;'E,(d,„)

(AO

t=l

32

Παρουσίαση Υποδειγμάτων Αποτίμησης Μετοχών-Πρώτο Μέρος

όπου Et(d...) τα αναμενόμενα μερίσματα με τη διαθέσιμη κατά την
περίοδο

t

πληροφόρηση.

Σύμφωνα

με

την

αντίληψη

περί

αποτίμησης

χρεωγράφων η παρούσα αξία των μελλοντικών μερισμάτων (PVED Present
Value of Experted Dividend) καθορίζει την αγοραία αξία. Συνεπώς και το
μοντέλο Ohlson αποδέχεται όλες τις παραδοχές που την ακολουθούν όπως περί
αντικειμενικών - ορθολογικών και ομογενών προσδοκιών, της ουδετερότητας
απέναντι στον κίνδυνο, του σταθερού ποσοστού προεξόφλησης (Risk Free Rate)
και της ύπαρξης τέλειας, ανέξοδης και συμμετρικής πληροφόρησης.

II.

Εφαρμόζονται αυτές τις λογιστικές πρακτικές (conservative accounting)

ώστε να ισχύει το θεώρημα του καθαρού πλεονάσματος (CSR). Δηλαδή, οι
αλλαγές σε αθροιστικά μεγέθη της λογιστικής αξίας καταγράφονται είτε ως
εισόδημα είτε ως μέρισμα. Ακόμη, τα μερίσματα καταβάλλονται στο τέλος κάθε
περιόδου. Προέρχονται δε όχι από τα κέρδη της περιόδου τα οποία και αφήνουν
ανεπηρέαστα (dxt/3dt = 0), αλλά από την λογιστική αξία των περιουσιακών
στοιχείων που έχει η επιχείρηση (<9bvt / 5dt = -1) επηρεάζοντας (αρνητικά) τα
κέρδη της επόμενης περιόδου. Ακόμη, υπάρχει ο διαχωρισμός σε κέρδη
κανονικά και υπερκανονικά.
X? =xt-rbM

(Α2)

Αυτή η Α2 σε συνδυασμό με το CSR δίνει μια νέα εξίσωση για τα
μερίσματα:
bvt_, = bvt-dt + xt => dt = bvM + xt - bvt
dt = bvt-1 + xf -r bvt-1 - bvt
dt = bvt-l (1+r) xf-bvt

Αντικαθιστώντας στο DDM, εξάγεται η ήδη γνωστή σχέση:

V* =brt+ ^RfTEt(x“ +r)
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Αυτά είναι όλα γνωστά. Η νέα προσθήκη του Ohlson που αναζωογόνησε το
ενδιαφέρον για το RIM το οποίο τώρα γινόταν πιο εφαρμοστό. Αυτό άλλωστε
φαίνεται

και

από

την

πρότερη

έλλειψη

επιτυχίας

των

προηγούμενων

προσπαθειών που έγιναν (βλ. Edward & Bell 1961).
III.

Ο Ohlson λοιπόν στη συνέχεια παραθέτει και μια άλλη υπόθεση για την

συμπεριφορά των υπερκανονικών κερδών. Τα υπερ-κανονικά κέρδη ακολουθούν
ένα στοχαστικό μοντέλο αυτό-συσχέτισης χρονοσειρών όπου εκτός από τα
στοιχεία του παρελθόντος ως μεταβλητή που επηρεάζει τη συμπεριφορά αυτών
που επεισέρχονται και οι υπόλοιπες μη-λογιστικές πληροφορίες (Vt). Η σχέση
αυτή είναι:

χ°~\

=

vt+i

+ ν, + «η

(Α3)

,+1

+ γνι + E2t+2

όπου οι ει και ε2 είναι οι διαταρακτικοί όροι που είναι απρόβλεπτοι και έχουν
μέσο όρο 0. Οι όροι συσχέτισης ω, γ των χ*+1 με χ“ και Vt+i με Vt αντίστοιχα ή
αλλιώς όροι επιμονής υπερκανονικών κερδών και πληροφοριών. Παίρνουν τιμές
μη-αρνητικές με εύρος από 0 έως 1.
Ο περιορισμός αυτός στις τιμές ω και γ θεωρείται αναγκαίος διότι χωρίς
αυτόν οι μέσοι όροι των χ® και κε θα ήταν 0 ακυρώνοντας την συμβολή της A3.
Ακόμη, όπως φαίνεται από τη 2η σχέση, η Vt+1 εξαρτάται από την Vt και όχι από
την χ*. Αυτή η ανεξαρτησία χ“+1 και Vt+1 έχει την έννοια ότι οι μη λογιστικές
πληροφορίες που υπάρχουν υπολογίζονται ως γεγονότα που δεν έχουν ακόμα
επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι vt+1 θα επηρεάσουν από την
επόμενη περίοδο (οποιαδήποτε υποδιαίρεση χρονικούς και αν χρησιμοποιείται)
τις

χρηματοοικονομικές

καταστάσεις

και

τα

υπερκανονικά

κέρδη

της

επιχείρησης. Το αντίθετο δηλαδή οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα
υπερκανονικά

κέρδη

της

επιχείρησης.

Το

αντίθετο,

δηλαδή,

οι
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χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα υπερκανονικά κέρδη να επηρεάζουν τη
διαμόρφωση των έξω λογιστικών πληροφοριών δεν συμβαίνει.
Ακόμη, ως όρος εισάγεται από το υπόδειγμα και η απουσία σχέσης vt με
τα μερίσματα (Svt/ddt = 0). Αυτό διότι η vt έχει νόημα ως μεταβλητή που
συμπεριλαμβάνει όλες της μη λογιστικού περιεχομένου πληροφορίες.
Η Α3 μπορεί να δώσει εκτιμήσεις για τα xa της επιχείρησης λαμβάνοντας
υπόψη όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Παρ’ όλα αυτά δεν είναι και τόσο

χρήσιμη για την εκτίμηση των συνολικών κερδών για διάστημα μεγαλύτερο της
μίας περιόδου.
dvt= bvt_, + xt-d,
xt= xa+rbvt_!
E(xt+1) =

G)xa+vt+

xa+1= ωΧ( + νή Elt+i
rbvt

(331)

Αν η πρόβλεψη αφορά μόνο την επόμενη περίοδο το μοντέλο μπορεί να
παρέχει μια εκτίμηση. Για την περίοδο t+2 όμως αυτό δεν είναι δυνατό. Τούτο
διότι είναι απαραίτητη και μια εκτίμηση για το bvt+Ι.

Η τελευταία όμως

προϋπόθεση την εκτίμηση του dt+Ι που είναι έξω από τις δυνατότητες του
υποδείγματος. Η έλλειψη ικανότητας εκτίμησης των μελλοντικών μερισμάτων
είναι μάλλον αντιφατική δεδομένου ότι η ιδέα του όλου υποδείγματος βασίζεται
σε ένα υπόδειγμα που χρησιμοποιεί ως μέσο για τον υπολογισμό της αξίας την
προεξόφληση αυτών (DDM)!!

Β10.2 Η σχέση ΟΜ

Στηριζόμενος στις Α1? Α2 και Α3 οι Ohlson και Feltman κατέληξαν στο
προηγούμενο μοντέλο προεξόφλησης xf και bvt. Το μοντέλο αυτό (FO) χάρις
στην εισαγωγή της δυναμικής σχέσης LID (Linear Information Dynamics) είναι
πιο χρήσιμο σαν όργανο αποτίμησης και πιο αποτελεσματικό και εφαρμόσιμο
από το RIM. Η γραμμικότητα των 3 υποθέσεων (Α1; Α2, Α3) οδηγεί σε ένα άλλο
γραμμικό μοντέλο.
Pt = bvt + a, x? + a2vt

(341)
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όπου ai = ω/(1+Γ-ω) > 0
a2 = 1+Γ/[(1+Γ-ω) (l+r-γ)] > 0

(35. ΐ)

Αυτή η εξίσωση αποτίμησης δεν απαιτεί ακριβείς προβλέψεις των
μελλοντικών μερισμάτων ούτε άλλες πρόσθετες παραδοχές για τον υπολογισμό
τελικής αξίας (Terminal Value).
Στη γραμμική αυτή σχέση σε κάθε t μπορούμε αντικαθιστώντας τις ανε
ξάρτητες μεταβλητές vt και χ* να βρούμε την τιμή pt. Η σχέση αυτή δηλώνει ότι
η αγοραία αξία ισούται με την ΐ) την λογιστική αξία προσαρμοσμένη κατά ϋ) την
τρέχουσα κερδοφορία της, όπως μετράται από τα υπερκανονικά κέρδη χ* και
iii) άλλες πληροφορίες vt που καθορίζουν τις προβλέψεις και τις προοπτικές της
μελλοντικής κερδοφορίας.
Στους ορούς αι και α2 οι παράμετροι ω και γ έχουν σαν σκοπό να
τονίσουν τη σημασία αυτών των όρων επιμονής των χ* και vt. Όσο μεγαλύτερο
η τιμή τους τόσο πιο «μόνιμα» είναι τα xj1 και τα Vt και τόσο πιο ευαίσθητη η Pt
στις τιμές χ® και Vt.
Το πιο πάνω υπόδειγμα μπορεί να διατυπωθεί και διαφορετικά, αν το χ^
αντικατασταθεί με το ισότιμο του xt - rbvt.[.

Pt = bvt+ aixt - airvbvt.! + a2vt
(36.1)

αν πάλι αντικατασταθεί το bv^ με το ισότιμό του

bvt = bvt.[ + xt - dt
bvt.! = bvt + dt - xt

τότε η σχέση του Pt μπορεί να γραφεί και ως εξής:
Pt= bvt + a[Xt - a[T (bvt+dt-xt) + a2vt
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Pt = bvt + a'xt - airbvt - airdt + a^ . xt + a2vt
Pt = k((pxt - dt) + (1-k) bv, + a2vt
(37.1)

όπου:
α] = ω/(1+Γ-ω)
φ

= (r+l)/r

k

= r.ai =---------l + r-co

(38.1)

BIO.3 Ανάλυση του LID του ω καί του γ
,

Από την πιο πάνω μορφή του Pt γίνεται ακόμη πιο φανερό ότι το
υπόδειγμα αποτίμησης στην πραγματικότητα είναι ένας σταθμισμένος μέσος
ενός μοντέλου κερδών και ενός μοντέλου που βασίζεται στη λογιστική αξία.
Κάνοντας την υπόθεση ότι δεν υπάρχουν εξωλογιστικές πληροφορίες
διαθέσιμες (vt = 0) ισχύει ότι όταν:
ω = 1 ή ω —» 1, δηλαδή η εταιρεία είναι σε θέση να απολαμβάνει κάθε χρονιά
υπερκανονικά κέρδη (λόγω κάποιου απόλυτου πλεονεκτήματος - τεχνολογική
καινοτομία π.χ. χ^ > 0 για κάθε περίοδο) k = 1 ή k —> 1, οπότε:

Pt = φχί - dt [(1 -k) —» 0]

Άρα τα κέρδη είναι αυτά που καθορίζουν την αξία της επιχείρησης και η
συμβολή της bv είναι αμελητέα.
Εάν όμως ω -> 0, δηλαδή τα υπερ-κέρδη είναι βραχυχρόνια ή περιστασιακά
η επιχείρηση δεν αναμένεται να έχει αξία μεγαλύτερη από τη λογιστική της bv.
Ο τύπος δηλαδή καταλήγει k —» 0 ή k -* 0.

Pt = bvt

(1 -k—>0)

και

k(cpxt-dt)—>0
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Συνήθως όμως 0 < ω < 1, ένας από τους περιορισμούς που έθεσε στην Α3
ο Ohlson, 0 < k < 1 επιβεβαιώνεται η ως τώρα αποδοχή ότι η Pt είναι άθροισμα
bv και xa.
Με τις διάφορες τιμές που μπορεί να έχουν αυτοί οι νέοι συντελεστές ω, γ
ασχολήθηκαν οι Dechow, Hutton και Sloan στην προσπάθειά τους να κάνουν πιο
κατανοητές τις έννοιες xa και ν.
Β 10.3.1 Σχετικά με τις εξωλογιοτίκές πληροφορίες

Παρά τη βοήθεια που προσφέρει η LID η μεταβλητή vt παραμένει ένας
άγνωστος για όσους επιχείρησαν να ασχοληθούν με το RIM. Θεωρητικά, όπου
e[xa + l] = fa =ft-rbt=> Vt= fa - coxa].
Δηλαδή, οι εξωλογιστικές πληροφορίες είναι η διαφορά που παρατηρείται
μεταξύ των πραγματοποιηθέντων υπερκανονικών κερδών κατά την περίοδο t και
των προσδοκιών για αυτά, κατά την περίοδο t-Ι, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις
λογιστικές πληροφορίες.
Επειδή η vt είναι μια τόσο σημαντική αλλά και συνάμα δύσκολη στον
εντοπισμό της μεταβλητής, πολλές μελέτες έχουν γίνει είτε για την εξειδίκευση
αυτής, είτε για την υποκατάστασή της. Αναφορές τέτοιων προσπαθειών είναι:
Myers (1999) ανεκτέλεστα έργα, Hand & Landsman (1998 & 1999) μερίδια,
Barth (1999), ταμειακές ροές, Dechow (1999), απόλυτη αξία υπερκανονικών
κερδών, μερίδια, προβλέψεις μελετητών κ.ά. Abarbanell & Bushee (1995)
αποθέματα εισπρακτέων.
Η δυσκολία αυτή όμως δεν πρέπει να οδηγεί στην απομάκρυνση της Vt
από το υπόδειγμα. Σε εμπειρική μελέτη του η Ota (1995) που χρησιμοποίησε
στοιχεία από την Ιαπωνική Αγορά γίνεται μια προσπάθεια αναβάθμισης του
υποδείγματος Ohlson κάνοντας το πιο ευκολόχρηστο χωρίς να μπει στην επίπονη
διαδικασία ποσοτικοποίησης του vt.

Η όλη αντίληψη του Ota ξεκινάει με τη

θεώρηση ότι στην εξίσωση του Α3 xa_[ = coxa + vt + ει+1 αν το vt απαληφθεί τότε
τα στατιστικά κατάλοιπα εΙ+1 θα παρουσιάζουν μεταξύ τους κάποια συσχέτιση
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(όταν φυσικά το γ είναι μη-μηδενικό). Στη συνέχεια ο Ota ανέπτυξε 6 συνολικά
υποδείγματα εκτίμησης των μελλοντικών υπερκανονικών κερδών.

LIM, xj_, = ωΠχ* +ε1+1

(39.1)

ΠΜ2 χ*_, =ω10 + ω,,χ“ +ε,+1

Η LIM! είναι όμοια με την αρχική σχέση του Ohlson μόνο που ν,
υποτίθεται ότι είναι 0. Στη δε LIM2 όμως εισάγεται ένας σταθερός όρος ωι0.

ΠΜ3

χ*+1 =

ωΠ x* + co22bt + et+1

LIM4

Χ^+1 =

(0ΐ0+ω11 Χ^+ω22^ι+et+l

(4θ.ΐ)

To LIM3 είναι το υπόδειγμα των F Ο 1995 μόνο που και πάλι αγνοείται
το vt. Στο δε LIM4 αυτό υποκαθίσταται από μια σταθερή ωι0.

ΠΜ5

χ?+ι = ωΠ + ω12 xf_, +et+1

LIM6

χ*+1 =

(4ΐ.ΐ)

ωΠ + χ*_, + ω13 χ“_2 + et+1

Τα LIM5 και LIM6 είναι μια άλλη εκδοχή του Ohlson χωρίς vt μόνο που
τώρα εισάγεται και ένας συντελεστής χρονικής υστέρησης μίας ή δύο περιόδων
αντίστοιχα. Όλοι οι συντελεστές ω10, ωΙ1; α>ι2, ϋη3 και ω22 υπολογίζονται με την
μέθοδο ελάχιστων τετραγώνων OLS.
Τέλος, εξετάζεται η αρχική υπόθεση περί συσχέτισης των καταλοίπων
όταν η μεταβλητή vt εσκεμμένα αγνοείται.

ΠΜ7

χ?+ι

= ω,ι + χ“ +ut+1

(42.1)

όπου
ut+i = put+

et+1
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Η απαλειφή της vt θα προκαλέσει κάποια λάθη στον υπολογισμό του
xf+1

Αυτά τα λάθη θα αντικατοπτρίζονται στον ορό ε^.

Επειδή όμως τα vt

σχετίζονται μεταξύ του με το συντελεστή συσχέτισης 0 < γ < 1, επόμενο είναι
και το ίδιο να συμβαίνει μεταξύ των et+1.
Για την πιστοποίηση της σχέσης αυτής γίνεται

ο έλεγχος Darbin -

Watson της Η0 όπου:

Η0

Ut+i = put + ει+ι

ρ= 0

Η,

Ut+i = put + et+1

ρ >

(43.ΐ)

0

Σε δείγμα που αποτελείται από 5392 παρατηρήσεις εταιρειώ του δείκτη
TSE (Tokyo Stock Exchange) εγινε εφαρμωγή των πιο πάνω επτά υποδειγμάτων
Από τα αποτελέσματα συμπεραίνεται ότι:
α) Η αντικατάσταση των vt με μια σταθερή είναι αποτυχημένη, μιας και το
(Οιο όπου χρησιμοποιήθηκε ήταν στατιστικά ασήμαντο. Δεν είναι δηλαδή να
υποκατασταθούν οι εξωλογιστικές πληροφορέις με κάτι σταθερό.
β) Πέραν των xf καμία άλλη μεταβλητή από αυτές που χρησιμοποιήθησαν
δεν μπορεί να αποτελέσει παράμετρο εκτίμησης των χ®_,, ενισχύοντας την
Ohlson. Οι ω]2, ωπ και ω22 εκτός από το ότι έχουν αρνητικές τιμές είναι και
στατιστικά ασήμαντες.
Γενικά, το LIM] είναι η πλέον απλή μορφή εκτίμησης, και η πιο συναφής
στην αρχική του Ohlson. Οι υπόλοιπες περιέχουν προσθήκες που όμως δεν
επιφέρουν αξιόλογη βελτίωση. Η μέτρια απόδοση του ΠΜι, 0,41 R2 οφείλεται
στην εκτόπιση του vt αποδεικνύοντας το ποσό σημαντική είναι η χρήση των
εξωλογιστικών πληροφοριών. Στο LIM7 που χρησιμοποιείται το ut+1 όμως η
βελτίωση στο R2 είναι ευδιάκριτη όπως παρουσιάζεται από τα αποτελέσματα
των παλινδρομήσεων που διενέργησε ο Ota στα δεδομένα του δείγματος.
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Πίνακας 2
Αποτελέσματα Εκτιμήσεων

LIM 7 Xat+i =ω liXat + ut+i ,ut+i=put + et+i
ωπ

ρ

Μέσος

°’52

°’50

l'Stat

(2,04)

(1,88)

DVV

Προσ. R2

1,72

0,53

LIM 1 Xat+i =ω 11 Xat + ε t+i
ωπ

Μέσος

0,75

t-stat

<6’27>

ρ

DVV

Προσ. R2

1,31

0,48

Εξετάζοντας την αξία των LIM1, LIM2 και LIM7 προκύπτουν τα
υποδείγματα:

VL, = bv + £
ΐ (1 + r)'

n
VL, ή VL, ή VL7
Θεωρητική τιμή =
!—11------ L
αριθμομετοχών

VL2 = bv + f ω'0+ω"Χ·;·-.-1
tT
(1 + Γ)
ω ,, x t+1_, + u t + l-i

VL,=bv+ 5

.... "(Ϊ77Γ

(44.1)

Η αποδοχή του v, ως ένα σταθερό όρο έχει να κάνει με τη γενικότερη
αδυναμία διαχείρισης του vt και έχει ερευνηθεί και από άλλους μελετητές. Ο
Myers (1998) αντικαθιστώντας την vt με έναν σταθερό όρο ω]0 αντικαθιστά την
Α3 του Ohlson 95 με την εξής δυναμική σχέση:
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LIM*
η οποία καταλήγει στην εξίσωση αποτίμησης
(45.1)

Pt= bvt + a0 + a! xa+1

όπου:
1+r

ω,0

r

(1 -ωΠ)

και
(46.1)

Σχέση που όταν ελέγχθηκε από τον Myers (1999) σε έρευνα δεν δίνει
καλύτερες εκτιμήσεις για την τιμή μιας μετοχής από αυτή που δίνει από μόνη της η
bv! Το προτεινόμενο από αυτόν LIM* δεν είναι σε θέση να δώσει καλές εκτιμήσεις
των χ“.
Γνωστά

στους συμμετέχοντες σε μια αγορά αλλά να μην έχουν ακόμη

επηρεάσει τις λογιστικές καταστάσεις είναι και τα ανεκτέλεστα έργα. Αυτά μπορεί
να οφείλονται και σε αδυναμίες

της παραγωγής ή σε ελλείψεις αποθεμάτων ή

ακόμη και σε υπερβολική ζήτηση. Μελλοντικά όμως το ύψος των xa θα αυξηθεί
εφόσον τα ανεκτέλεστα έργα φτάνουν σε ένα μεγάλο ύψος.
Ο Myers (1999), χρησιμοποιώντας ένα σταθερό όρο αηο και για τις vt αλλά
και μια μεταβλητή (bklog) που αντιπροσωπεύει μακροπρόθεσμα συμβόλαια και
ανεκτέλεστα έργα σε φαρμακευτικές επιχειρήσεις διατύπωσε το παρακάτω LIM.

xt+i= ωιο + ωπ χ* +ω,2 bvt+ ω13 bklog+ ε, t+1
bvt+1 =
bklogt+1 =

+ ωω2 bvt

+ e2t+l

(47.1)

+ ωε3 bklog + ε3 t+i

Από αυτό το LIM υπολογίζεται το παρακάτω υπόδειγμα αποτίμησης:
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Pt = a*, + ai

x* + (l+a2) bvt+ a3 bklog

(48.i)

οπού
ω 10

ao:

a O + rfon
2 [(1 + Γ)-ωπ][(1 + Γ)-ω22]

[(1 + r) -con]

ai =

ωπ
[(1 + Γ)-ω,,]

a =

(1 + τ)[ωι2ω23 + (1 + τ)ωι3 -ω,3ω22]

3

[(1 + r) - ω„ ][(1 + r) - ω22][(1 + r) - ω33]
(49.1)

θέτοντας ω23 = 0

Η έρευνα του
ικανότητας

των

Ota (1995) καταλήγει σε μια σύγκριση της ερμηνευτής

τριών

μοντέλων.

Όπως φαίνεται

και

από

τον

πίνακα

αποτελεσμάτων 3. το VL7 είναι αυτό με τη μεγαλύτερη ερμηνευτική δύναμη
(μ.ο. R2 0,49) ενώ το VL2 που δέχεται ότι το Vt είναι ένας σταθερός όρος έχει τη
μικρότερη.

Πίνακας 3
R2
Vli
V L2
VL7

Μέσος

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

0,483

0.545

0.496

0.432

0.449

0.508

0.467

0.448

0.498

0,444

0.539

0.443

0.381

0.39

0.528

0.43

0.405

0.423

0,494

0.531

0.475

0.435

0.511

0.528

0.488

0.469

0.503
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Σχήμα 4

Αντίστοιχα μεγαλύτερη είναι η δυνατότητα του VL7 να προσφέρει τις
μελλοντικές αποδόσεις των μετοχών.
Με την έρευνα αυτή του Ota αποδεικνύεται τόσο η αξία του υποδείγματος
του Ohson ως μέσο αποτίμησης των τιμών των μετοχών αλλά και η σημασία των
«άλλων πληροφοριών» vt ως μεταβλητή του μοντέλου αυτού.

ΒΙΟ.3.2 Σχετικά με το ω και το γ

Στις γραμμικές σχέσεις της A3 ο Ohlson καθορίζει τις δύο μεταβλητές
από τις οποίες είναι δυνατό να «προβλεφθούν» τα υπερκανονικά κέρδη της
επόμενης περιόδου (χ“+1).Αυτές είναι τα xf, είνα φυσικό η συμπεριφορά τους να
εξαρτάται απο αυτά , και οι vt

,οι οποίες δεν μπορούν να αγνοηθούν. Αυτό

πουαπομένει είναι να υπολογισθούν οι παράμετροι των δύο ανεξάρτητων
μεταβλητών ,ποιές είναι, τι τιμές παίρνουν και ποιά η σημασία τους στην A3
αλλά και γενικότεραστην διαδικασία αποτίμησης.
Το ω αποδίδεται ως συντελεστής επιμονής (pesistance variable) των
υπερκανονικών κερδών, κατά πόσο δηλαδή αυτά θα συνεχίσουν να υπάρχουν
και κατά πόσο το μέγεθος τους εξαρτάται από τη νως τώρα κερδοφορία της
επιχείρησης.
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Μερικοί λόγοι που διαμορφώνουν την τιμή του ω είναι οι παρακάτω:
Πρώτον:

Το επίπεδο των υπερκανονικών κερδών. Αν αυτό είναι πολύ υψηλό
μια ανταγωνιστική αγορά θα σπεύσει να «αποκαταστήσει» την
ισορροπία. Συνεπώς οι επιχειρήσεις που έχουν αρκετά υψηλά
υπερκανονικά κέρδη θα έχουν μικρότερο συντελεστή επιμονής ω από
αυτές που παρουσιάζουν ένα χαμηλότερο επίπεδο υπερκανονικών
κερδών [Brooks & Buckmaster (1976), Freeman et al. (1982)].

Δεύτερο:

Οι εταιρείες με χαμηλό δείκτη διανομής μερίσματος παρουσιάζουν
υψηλότερη αύξηση της λογιστικής τους αξίας και μεγαλύτερη πιθα
νότητα να συνέχιζαν να έχουν υπερκανονικά κέρδη. Άρα θα παρου
σιάζουν ένα υψηλότερο ω [Fazzari et al. (1988), Anthony & Ramesh
(1992)].

Τρίτο:

Ο τρίτος λόγος έχει να κάνει με τη δομή του κλάδου που δραστηριο
ποιείται η εταιρεία και το πώς οι επιχειρήσεις που δραστηριοποι
ούνται σ’ αυτόν έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν (ΚΖΠ, αντα
γωνιστικότητα κ.ά) [Schere (1980), Ahmed (1994)].

Τέταρτο: Το ποσοστό απόδοσης είναι λιγότερο πιθανό να παραμένει σταθερό,
για εταιρείες με υψηλό επίπεδο bv. Το ω θα είναι χαμηλότερο σε
εταιρείες με υψηλό bv [Sloan (1996)].

Ακόμη, το γ αποδίδονται ως ένας συντελεστής επιμονής της μεταβλητής
των πληροφορούν. Μετράει το κατά πόσο οι πληροφορίες vt της μίας περιόδου
έχουν επίδραση στην εκτίμηση των xf της μεθεπόμενης περιόδου (xf+l και
μέσω της vt+i) ή απλά συμβάλλουν στη διαμόρφωση των χ]*+1

και μετά

«χάνονται» σαν να επρόκειτο για τυχαία γεγονότα (εβ.
Σε έρευνα τους οι Dechow, Hutton και Sloan (1999) δοκίμασαν την
ερμηνευτική ικανότητα του μοντέλου του Ohlson για διάφορες τιμές (ακραίες)
των ω.
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ω = 0, ω = 1, 0 < ω < 1 και ω11 να παίρνει ότι τιμές θέλει.
και γ, γ = 0, γ = 1

γη ότι τιμές θέλει χρησιμοποιώντας στοιχεία χρονοσειρών

ν.Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα εκάστοτε υποδείγματα του Ohlson για τους
διάφορους συνδιασμούς τιμών ω και γ στα οποία κατέληξαν οι Dechow, Hutton
και Sloan.
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Μεταξύ των άλλων χρήσιμων συμπερασμάτων της εργασίας τους
αποδεικνύεται η μεγάλη ικανότητα του μοντέλου Ohlson στην αποτίμηση και
στην πρόβλεψη των xa της επόμενης περιόδου, ιδίως στα μοντέλα αυτά που
λαμβάνονται υπόψη οι εξωλογιστικές πληροφορίες.
Τη μεγαλύτερη ακρίβεια από όλους παρουσίασε το υπόδειγμα όπου ω=0
και γ=1 ή (ω=1 και γ=0 είναι τα ίδια μεταξύ τους). Σύμφωνα με αυτό:

r
όπου ft τα συνολικά κέρδη.
Το μοντέλο αυτό δε δίνει καμία σημασία στην bt. Πρόσφατα

τείνει

χρησιμοποιείται σαν βάση για τον υπολογισμό της τελικής αξίας σε εφαρμογές
του RIM με πεπερασμένο αριθμό δεδομένων [Frank & Lee (1998), Lee et al.
(1998), Penman & Sougiannis (1986)].

Bll To υπόδειγμα των Feltham & Ohlson 1995 (F.O 95)

Σε επόμενη εργασία του οι Feltham και Ohlson, (1995) παραθέτουν
κάποιες περαιτέρω προσθήκες και προτάσεις τους πάνω στο μοντέλο Ohlson.

Β11.1

Διαχωρισμός

Λειτουργικών

και

Χρημ/κών

ΓΊερ. Στοιχείων

και

Δραστηριοτήτων

Η πρώτη από αυτές βασίζεται στην ανάλυση των Μ & Μ (1958,61).
Σύμφωνα λοιπόν με αυτούς οι δραστηριότητες μιας εταιρείας χωρίζονται στις
λειτουργικές δραστηριότητες και στις χρηματοδοτικές (δανεισμός και δανειο
δότηση). Επίσης και τα περιουσιακά στοιχεία διακρίνονται σε λειτουργικά και
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χρηματοδοτικά.

Η λογιστική αξία του ιδίου κεφαλαίου της ισούται με το

άθροισμα αυτών δύο κατηγοριών

bvt = fat + oat

(50,ΐ)

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ( financial assets):
fat = είναι όλοι οι εμπορεύσιμοι τίτλοι μείον τα κέρδη
Λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία (operating assets):
oat = είναι όλα τα περιουσιακά στοιχεία που δεν δημιουργούν κέρδη
όπως τα fa, δηλαδή τόκους. Τέτοια, οα, είναι: τα ρευστά διαθέσιμα για
παραγωγικούς σκοπούς, τα αποθέματα, τα προπληρωμένα έξοδα, οι
εγκαταστάσεις, οι εισπρακτέοι λογαριασμοί, οι τίτλοι ιδιοκτησίας κ.ά.

Οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες της εταιρείας έχουν ως έσοδα
τους τόκους i. Οι τόκοι όμως σε μια οικονομία με τα χαρακτηριστικά που
ορίζουν οι Μ & Μ είναι ίσοι με το κόστος κεφαλαίου των fa.

i = r.fa+1

(5ΐ.ΐ)

Άρα, οι δραστηριότητες αποδίδουν μηδενική παρούσα αξία κατά μέσο
όρο. Σε μια τέλεια αγορά δεν υπάρχουν υπερ-κανονικά χρηματοοικονομικά
κέρδη. Τα υπερκανονικά κέρδη είναι αποτελέσματα των λειτουργικών δραστη
ριοτήτων. Χρηματοοικονομικά και λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία συνδέο
νται μεταξύ τους ως εξής: Η εταιρεία από την λειτουργία της έχει κάποια
κέρδη (operating earnings) oxt.

Μέρος αυτών επανεπενδύεται σε oa και τα

υπόλοιπα ως ταμειακές ροές crt μετατρέπονται σε χρηματοοικονομικά στοιχεία
ώστε να είναι σε θέση να εξυπηρετούν τις ταμειακές ανάγκες της επιχείρησης
(όπως οι πληρωμές μερισμάτων dt).

oat = oat_i + oxt - ct

(52.1)

fat = fat.t + it+ct-dt

(53.1)
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Από τον τύπο τα μερίσματα μπορούν να γραφούν και ως

dt = ct - fat + fat_i + i => dt = ct - fat + fan + rfat.j
=> dt = ct + (1+r) fat_i -fat
(54.1)

Αντικαθιστώντας στην γνωστή σχέση του DDM προκύπτει τα εξής
υπόδειγμα αποτίμησης.

Pt' = fat+X R.yft(ct+T)

(55.1)

r=l

δεδομένο ότι R^rE[fat+2] -» 0

όταν τ —» co

Ακόμη αν γίνει όπως και πριν διαχωρισμός των λειτουργικών κερδών
οχ, ουσιαστικά των

μόνων

κερδών

μιας επιχείρησης, όπως και πριν σε

κανονικά και σε υπερκανονικά.

oxt = r.oat.i +

ojc,°

(56. ΐ)

και αντικατασταθούν στην προηγούμενη σχέση (52,1):

Oat = oat.! + roan + x® + ct =>
ct = oat+i - oa, + r.oat.i +oxf
c,= (1+r) oat_i - oat + oxf

(57.1)

Στη συνέχεια αντικαθιστώντας στο πιο πάνω υπόδειγμα αποτίμησης
οο

Pt = fat +

R~r Ef[(\ + r)Oat - oat + r + oxf+r]
r=l

= fat + oat + X R-/Ef[(ox;+r] =
r=l

Pt=bv + ΣίΓ/Ε/{οχ°+τ)
r=l

(58.i)

J

Δεδομένου ότι bvt = fat + oat και
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Β11.2 Νέο LID

Η σχέση αυτή είναι ισότιμη με αυτή του RIM, λαμβάνοντας υπόψη ότι
τα υπερκανονικά κέρδη από τη λειτουργική δραστηριότητα είναι τα μονά που
μπορεί να έχει η επιχείρηση, εφόσον οι χρηματοδοτικές της λειτουργίες δεν
αποφέρουν τέτοια.
Ουσιαστικά, η συμβολή του διαχωρισμού αυτού είναι ότι εξειδικεύεται
η «πηγή» της αξίας μιας επιχείρησης υπεράνω της λογιστικής (premium) μεταφέροντάς της αποκλειστικά στις λειτουργικές δραστηριότητές της. Αυτές είναι
που δημιουργούν αξία για τους μετόχους και αυτές που καθορίζουν ένα αφανές
περιουσιακό στοιχείο τη Φήμη & Πελατεία (goodcoill).
Η μεγάλη δυσκολία της πιο πάνω παραλλαγής είναι ο ακριβής
διαχωρισμός των περιουσιακών στοιχείων σε οα και fa, καθώς και ο
καταλογισμός των εσόδων σε λειτουργικά και χρηματοδοτικά.
Στη συνέχεια για να είναι το νέο υπόδειγμα Feltham-Ohlson το ίδιο
εύχρηστο με τον Ohlson αναπτύχθηκε ένα δυναμικό μοντέλο πληροφόρησης
(LID), ώστε να συνδέονται τα τωρινά με τα μελλοντικά οικονομικά δεδομένα
λαμβάνοντας πάντα υπόψη τον διαχωρισμό μεταξύ οα και fa. Το υπόδειγμα αυτό
εστιάζεται στα λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία
δραστηριότητες.

Τα

χρηματοοικονομικά

και στις λειτουργικές

περιουσιακά

στοιχεία

και

οι

χρηματοοικονομικές δραστηριότητες σε μια τέλεια αγορά έχουν περιορισμένη
σημασία. To LIM συνδέεται με τη διερεύνηση της επιμονής των υπερκανονικών
λειτουργικών

κερδών

(persistence)

και

της

αύξησης

των

λειτουργικών

περιουσιακών στοιχείων (growth).
Αποτέλεσμα είναι ένα LID τεσσάρων σχέσεων που συνδέουν τα
μελλοντικά

και τα

τωρινά

οικονομικά

στοιχεία

με

τις

εξωλογιστικές

πληροφορίες:
ox?+, =ω,,0Χ( +co12oat + vlt +elt+l
oal, =
νΐί+1 =

co22oat + ν2, + e2l+l
ΥΑΐ,+^Ι
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(59.1)

Y2V2i+e4,+l

V2,+. =

όπου
ει,2,3.4 στατιστικά κατάλοιπα, απρόβλεπτα, με μέσο όρο 0.
Β11.2.1 Σχετικά με γΐ, γ2 ,ω11,ω12 και ω22

Για τις τέσσερις σχέσεις ισχύει ότι:
1.

|γ,|<1

i=l,2

Έτσι

ώστε

εξωλογιστικές

τα

τυχαία

γεγονότα

που

επηρεάζουν

τις

τωρινές

πληροφορίες μακροπρόθεσμα δεν θα έχουν επίδραση στις

μελλοντικές. Με τον καιρό δηλαδή «σβήνουν» και δεν συνεχίζουν να
καθορίζουν oxf και oat αντίστοιχα.
Εί(νά+τ) —» 0

2.

όταν r —> go

0 < con < 1
Ο περιορισμός αυτός περιορίζει την επιμονή των υπερκανονικών
κερδών να αποφευχθεί κλιμακωτή ανεξέλεγκτη εμμονή αυτών (η οποία
είναι ιδιαιτέρως σπάνια σε μια αποτελεσματική αγορά)

3.

1 < α>22 < Rf (όπου Rf = ένα συν το ποσοστό απόδοσης χωρίς κίνδυνο)
Ο

περιορισμός

περιπτώσεις

αυτός

τίθεται

ελάττωσης

προκειμένου

(ρευστοποίησης)

περιουσιακών στοιχείων (ω22 > 1)
αύξησης

των

λειτουργικών

να

αποφευχθούν

των

οι

λειτουργικών

όπως και η παράδοξη περίπτωση

περιουσιακών

στοιχείων

σε

βαθμό

μεγαλύτερο ακόμη και από αυτό που μπορεί να χρηματοδοτήσει η ίδια η
εταιρεία (oat = R(oa(t.!) + ox^1 - ct).

4.

COi2>0
Ο

τέταρτος

περιορισμός

υπάρχει

για

να

συμπεριλαμβάνει

τις

περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείται η αμερόληπτη (unbiased) ω12 = 0 ή
ω12

>

0

συντηρητική

(conservative)

λογιστική.

Συνοπτικά,

να
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αναφερθεί ότι η πρώτη αναγνωρίζει εκ των προτέρων τα υπερκανονικά
κέρδη, ενώ η δεύτερη μόνο κατά την περίοδο πραγματοποίησης αυτών.

Β11.2.2 Διαφοροποίηση των Λογιστικών Πρακτικών

Στο υπόδειγμα Ohlson 95 και Feltham-Ohlson 95 ένα από τα βασικά
στοιχεία είναι η χρήση της συντηρητικής λογιστικής (conservative-accounting)
αντί της αμερόληπτης λογιστικής (unbiased accounting). Η σπουδαιότητα της
χρήσης της πρώτης υπέρ της δεύτερης είναι ότι η συντηρητική λογιστική δεν
αναγνώριζε ένα γεγονός (λογιστικό) παρά μόνο την στιγμή της πραγματο
ποίησης. Έτσι, και τα υπερκανονικά κέρδη, που αποτελούν και τον πυρήνα του
υποδείγματος Ohlson αναγνωρίζονται μόνο κατά την πραγματοποίησή τους.
Δηλαδή, η μέθοδος αυτή επιτρέπει την ύπαρξη διαφορών μεταξύ λογιστικής
και αγοραίας αξίας Et (Pt - bvt) => >0

t—>οο.

Αντίθετη κατά την αμερόληπτη λογιστική η διαφορά λογιστικής αξίας
και μελλοντικής θα είναι 0. Et (Pt - bvt) —>0 καθώς t ->οο.
Για να είναι σε εφαρμογή η αμερόληπτη λογιστική

θα πρέπει να

αναγνωρίζονται τα κέρδη όταν η πληροφορία είναι διαθέσιμη και με τον τρόπο
που επηρεάζει την παρούσα αξία.
Για παράδειγμα, η περίπτωση μιας εταιρείας που έχει 2 έτη ζωής και
λειτουργεί ως εξής: Την πρώτη περίοδο ή δεν έχει παρά μόνο τα φυσιολογικά
κέρδη (r.bv!) και στη δεύτερη ένα αβέβαιο (υπερκανονικό) κέρδος ζ. Την η
ρευστοποιεί μέρος του κεφαλαίου της για να μοιράσει μέρισμα d[ (σύμφωνα με
τους Μ & Μ) ενώ την t2 ρευστοποιεί όλα της τα περιουσιακά στοιχεία και τα
αποδίδει στους μετόχους της. Με βάση τις δύο λογιστικές προσεγγύσεις

η

αξία της επιχείρησης είναι η εξής:
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Συντηρητική λογιστική
Πίνακας 5
t

Bvt

Xt

dt

0

100

0

-

1

100(l+r)-d[

100r

d,

2

0

r[100(l+r)-di]+z

r[(l+r)100-d,]+z

με βάση τα πιο πάνω στοιχεία η αποτίμηση της αξίας κατά την περίοδο η είναι:

Ρ j — bv, + — =>Pj = (l + r)100-d, + -^2
1+r
1+r

(Τα υπερκανονικά κέρδη ζ αναγνωρίζονται κατά την περίοδο t2)

Ααερόληπτη λογιστική
Πίνακας 6
xt

dt

(l+r)100-d,+ z
1+r

Γ.100+ Z
1+r

d,

0

r[(l+r)100-d|+—^—]
1+r

[100(l+r)](l+r)+z

ti

Bvt

0

100

1

2

Ρ, =(l+r)100-d, + —
1+r

(Τα υπερκανονικά κέρδη αναγνωρίζονται στην t2)

Το αποτέλεσμα και στις δύο περιπτώσεις είναι το ίδιο αλλά αυτό που
αλλάζει είναι η αναγνώριση των υπέρ-κανονικών κερδών.
Στο υπόδειγμα Ohlson χρησιμοποιείται η συντηρητική λογιστική διότι
δικαιολογεί την ύπαρξη του ασφάλιστρου υπέρ της λογιστικής αξίας μιας
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επιχείρησης. Εξάλλου, στην περίπτωση αυτή είναι δυνατό να εισαχθεί ως
μεταβλητή1 Η και η σχετική ανάπτυξη των περιουσιακών στοιχείων. Αν ωΐ2 =
0, τότε αι = β2 = 0 οπότε το υπόδειγμα FO καταλήγει στο 0Μ95.

Β11.3 Η σχέση F.O 1995

Όλα αυτά καταλήγουν στην πιο κάτω συνάρτηση αξιολόγησης:
Pt = bvt + aj ox® +a2oat + BiVlt+ B2v2t

(6o.i)

όπου:
n _

ωπ
l + r-rou

a _

ω,2(1 +r)
(1 + Γ-ω22)(1 + Γ-ω„)

(61.1)

β, =----------- in----------(1 + Γ-ω,,χΐ + τ-γ,)
β =___________ (1 + τ)ω12___________

2

)

(1 + r - ω22 )(1 + r - ω,, )(1 + r - γ2)

Για υπόδειγμα αυτό όπως και στο

Ohlson 95 υπάρχει η παραλλαγή

όπου η μεταβλητή που αφορά τις εξωλογιστικές πληροφορίες να δίνει την
θέση της σε έναν σταθερό όρο ω]0. Η αλλαγή αυτή, όπως και πριν εισάγει ένα
νέο LID.
x*_, = ω10 + ω,,χ* + co]2oat + ε1(+1
bvt+1 =

0)220at+82t+t

(62.1)

Το νέο LIM δίνει μια νέα σχέση:
Ρ2~bvt+ a0+ an x* + a2oat

(63.1)

όπου:

1

Η ωπ πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 0 διότι μερίδιο των xf προέρχεται από την συντη
ρητική αποτίμηση της bv παρά από τη μονοπωλικη θέση της επιχείρησης στην αγορά.
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α0 =-------- 13-------[(l + r)-w„]r
α =
ω··
'
[(1 + r) - wn]

(64.1)

X =
ω,2 (1 + Γ)
2
[(1 + Γ)-ωπ](1 + Γ-ω22)

Β12 Το υπόδειγμα των Feltkam & Ohlson

1996 (F.O 96) και συντηρητική

λογιστική

Σε ένα σύστημα CSR η χρήση της συντηρητικής λογιστικής και κατά
συνέπεια της σχετικής υποτίμησης των Περιουσιακών Στοιχείων (under
statement) έχει επιπτώσεις στην αποτίμηση μιας μετοχής. Η υποτίμηση αυτή
επηρεάζει τόσο την πλευρά του εισοδήματος (Ν.Ι ή nxt) που αφορά το RI όσο
και αυτή της λογιστικής αξίας. Η εισοδηματική της επιρροή έχει να κάνει με
την μείωση των RI κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας, σε σχέση με τα
επόμενα, όπου τα έξοδα αποσβέσεων είναι μεγαλύτερα.Στα πρώτα χρόνια η
λογιστική αξία των oa

είναι πιο κοντά στην πραγματική αξία. Έτσι οι

συνυπολογιζόμενες λογιστικές αποσβέσεις

είναι περίπου

πραγματικές οικονομικές αποσβέσεις. Με την πάροδο

ίσες

με τις

του χρόνου όμως οι

λογιστικές αποσβέσεις μένουν σταθερές ενώ οι οικονομικές αυξάνονατι
συνέπεια της αύξησης της πραγματικής αξίας των oa-Κατά αυτό τον τρόπο οι
αποσβέσεις

σταδιακά

είναι

ένα

μέγεθος

που

υποτιμάται

μεγαλύτερα από τα πραγματικά λογιστικά κέρδη.

αποδίδοντας

Αντίθετα, από πλευράς

λογιστικής η επίδραση της συντηρητικής λογιστικής είναι αυξητική προς τα RI
διότι λόγω της υποεκτίμησης της bv το κόστος χρήσης του κεφαλαίου θα είναι
μικρό. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ανάπτυξη αύξηση (growth) στην
επιχείρηση, το επίπεδο του συντηρητισμού της λογιστικής πρακτικής δεν θα
έχει

αντίκτυπο

στο

αναφερόμενο

εισόδημα.Η

λογιστική

αξία

των

περιουσιακών στοιχείων θα είναι σταθερή και οι αποκλίσεις απο την
αποτίμηση τους θα είναι μόνιμες και πιο εύκολα αντιληπτές στον μελετητή.Σε
περιπτώσεις

που

αυξάνονται

τα

περιουσιακά

στοιχεία

αυξάνουν

καιι
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αποκλίσεις. Όμως, επειδή αυτό δεν συμβαίνει, ο μη συνυπολογισμός αυτών
των επιδράσεων θα οδηγεί σε λάθος υπολογισμό των R.I.
Η αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών έγινε στο F095, με τη χρήση
ενός συντελεστή επί της bv. Το πρόβλημα αυτό όμως χρειάζεται μια πιο
προσεκτική αντιμετώπιση. Οι Ohlson και Feltham (1996) δημιούργησαν ένα
μοντέλο που να λαμβάνει υπόψη τις ταμειακές εισροές (cr) και τις επενδύσεις
κεφαλαίου

(ci).

Στη

συνέχεια,

συνδέουν

αυτές

με

τις

αρχικά

χρησιμοποιούμενες μεταβλητές των υποδειγμάτων Ohlson 95 και FelthmanOhlson 95 (bv, xa, oxa, oa) καθώς και τις εξωλογιστικές πληροφορίες για τη
διαμόρφωση ενός νέου υποδείγματος.

Β12.1 Το Προκαταρτικό Μοντέλο

Αρχικά

ξεκινούν

μη

λαμβάνοντας

υπόψη

τις

εξωλογιστικές

πληροφορίες. Το προκαταρκτικό τους υπόδειγμα βασίζεται στην αποτίμηση
μιας επιχείρησης μέσω (α) των επενδύσεων μετρητών που πραγματοποιεί (ci)
και (β) των εισπράξεων μετρητών 9cr) που πραγματοποιεί από τη λειτουργία
της. Το νέο υπόδειγμα συνοδεύεται και από το παρακάτω στοχαστικό
σύστημα, το CFD (cash floco dynamics) που είναι:

crt+i = γοη + kcit + ε1ι+ι
Cjt+i

CFD

COClt “I” £2t+i

όπου και εδώ ε^+ι, k = 1,2 είναι απρόβλεπτοι, διαταρακτικοί όροι με μέσο όρο
μηδέν, k > 0 αντιπροσωπεύει τον αντίκτυπο των επενδύσεων ci της περιόδου t
στα cr της περιόδου t+1 ή αλλιώς αποτελεσματικότητα (efficiency) αυτών
γε[0,1) η επιμονή των cr.
coe[0,R) είναι ο ρυθμός αύξησης growth των επενδύσεων συν τη μονάδα (αν ω
- 1 δεν υπάρχει αύξηση, ω > 1 θετική αναμενόμενη αύξηση και 0 < ω < 1
υπονοεί μείωση των επενδύσεων).
Η CFD μαζί με την προηγούμενη διατύπωση για την αξία μιας
επιχείρησης δίνει το παρακάτω υπόδειγμα:
Vt = ΦΕί [crt+1] + βΕί[εή+1] => Vt = Φ [γ crt + kc 11] + β[ωοή]

(65.1)
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όπου
Φ = [R - γ]1
P=[®k-1]—1—
R -ω

(66.1)

Το πρώτο μέρος της εξίσωσης, Φ[γοη + kcit] είναι η Π.Α. των μελλο
ντικών cr εξαιτίας των τρεχουσών αλλά των προηγούμενων επενδύσεων. Το
δεύτερο σκέλος είναι η ΚΠΑ των μελλοντικών αναμενόμενων επενδύσεων.
Όταν οι επενδύσεις είναι μηδενικές ω = 0 και
γ = 1 οι cr διατηρούνται στο διηνεκές. Η αξίας Vt εξαρτάται αποκλει
στικά από αυτές:

Vt = (R-1)'1 · Et(crt+1) => V, = (R-l)'1 [crt+kcit]
Όταν ω=0 και
γ = 0, οι επενδύσεις παρουσιάζουν cr για μια περίοδο μόνο και έπειτα cr = 0.

Vt = R·1 Et [crt+1] => Vt = Ra k . cit
Αν πάλι

ω>0

οι επενδύσεις είναι θετικές η αξία περιλαμβάνει και

ρυθμίσεις για την ΚΠΑ των νέων επενδύσεων. Ένα ευρώ επενδυμένο την
περίοδο t δίνει μια συνέχεια εισροών k, kγ, kγ2, .... που η παρούσα τους αξία
είναι kR'1 + kγR'2 + kγ2R'3 + ... = k/R-γ = Ok. Η Κ.Π.Α. αυτών είναι Ok 1 .Όταν ΚΠΑ=0 (Ok= 1 ) οι μελλοντικές επενδύσεις δεν επιρεάζονατι απο τις vt
(β=0). Αν vt = Ογοη + Okcit => Vt = Ογοη + cit. Άρα η vt είναι ανεξάρτητα του
SV
ω όταν η ΚΠΑ των μελλοντικών επενδύσεων είναι 0. —- = \ αν OK = 1, η
SCj

αξία της επιχείρησης δεν μεταβάλλεται παρά μόνο κατά το ποσό της
5V
επένδυσης. Αν πάλι Ο k > 1, τότε —1 > 1
Αη

οι μελλοντικές

επενδύσεις

επηρεάζουν την V,

Β12.2 Το Προκαταρτικό Μοντέλο ,F. Ο 95 και αποσβέσεις
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Οι νέες αυτές μεταβλητές, όταν σ’

αυτές προσθέσουμε και τη

μεταβλητή αποσβέσεις (dep) των περιουσιακών στοιχείων, συνδέονται με τις
γνωστές μεταβλητές των Ohlson 95 και Ohlson - Feltham 95 ως εξής:

oat+i

oat

cit+i

dept+j

(67.ΐ)

όπου:
dept+1 = (l-5)oat και (1-δ) ο συντελεστής απόσβεσης 0 < δ < 1
Ακόμη:
οαι+[ = δοα, + cil+]

(68.1)

oxt = crt - dept :=> oxt = crt - (1 -δ) oat _ i (69. i)
και:
ox" = oxt - roaxl_i

= cr -(1- S)oat_x—roat_\

(70.1)

= cr-oatA(\-δ+r)

Λαμβάνοντας σε συνδυασμό την CSR και την CFD καθώς και την
ύπαρξη του συντελεστή απόσβεσης (1-δ) οι Ohlson & Feltham προτείνουν το
εξής μοντέλο:
Vt = oat + aiOXt +a2oat_1 +a3ci

(71.1)

όπου:
(Xi - φ.γ
α2 - φ.ΙΙ(γ-δ)

(72.1)

α3 = [φκ-1]—^—

R-ω

Ακόμη, παρουσιάζουν την αξία της φήμης και πελατείας (goodwill-g)
μιας επιχείρησης ως τη διαφορά:
gt = Vt - oat => gt -

sl\

ox" + a2oatA + aicil (73.1)*

* Δηλαδή, to ένα σκέλος των oxa, ta cr, εμμένουν με ρυθμό y ανά περίοδο αντίθετα
όμως το άλλο σκέλος του (oat.i) με ρυθμό δ. Ο ρυθμός της απόσβεσης λοιπόν,
επηρεάζει και τη vt. Τέλος, οι επενδύσεις συμβάλλουν στην vt (a3 > 0) αν έχουν ΚΠΑ
> 0 (Φκ>1).
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Από την εξίσωση αυτή φαίνεται ότι τα xa έχουν θετική (α^Ο) σχέση με
την αξία αν οι cr από τις λειτουργίες της επιχειρήσεις συνεχίζουν (γ > 0).
Επίσης, θετική σχέση υπάρχει και μεταξύ προηγούμενων επενδύσεων και
αξίας (α2 > 0) αν αυτές είναι αποσβαίνονται με ρυθμό μεγαλύτερο από το
φυσιολογικό (δ < γ).
Όταν δ = γ ή η επιχείρηση αναλαμβάνει επενδύσεις με ΚΠΑ = 0 η vt
εξαρτάται μόνο από τα oxa και τα oat. Σε μια επιχείρηση που χρησιμοποιεί την
συντηριτική λογιστική όμως, λόγω

της αποτίμησης των περιουσιακών

στοιχείων σε τιμές ιστορικού κόστους και όχι τρέχοντος ,δ Φ 0 και kJIA > 0 .
Τα λογιστικά δεν είναι ίσα με τα οικονομικά κέρδη. Αυτό έχει σα συνέπεια η
αγοραία αξία να υπερέχει της λογιστικής. Υπάρχει δηλαδή g > 0 αν υπάρχει
ανάπτυξη (ω > 1) και ο συντελεστής απόσβεσης είναι μικρότερος της εμμονής
των cr (δ < γ) ενώ το g = 0 αν ω = 0 και δ = γ.
Με την πιο πάνω μέθοδο δηλαδή των F.0 σκιαγραφείται ο τρόπος που
η λογιστική πρακτική επηρεάζει την αποτίμηση, γεγονός που δεν γινόταν
αντιληπτό από τα προηγούμενα υποδείγματα.

Β12.3 Η σχέση ΕΟ 96
Αν τώρα στα πιο πάνω προστεθούν στις μεταβλητές του CFD και οι

εξωλογιστικές πληροφορίες Vt τότε το CFD έχει ως εξής:
crt+i =γοη + kcit + vlt + ειι+ι

CFD - Ε

cit+1 — ci}cit + v2t + s2t+1
Οι σχέσεις αυτές, όπως και πριν δίνουν το μοντέλο:
ν, = Φ [γοη + kci + vlt] + β[ωα( + v2t]

(74.ΐ)

Φ = (Κ-γ)'

(75.1)

όπου ως πριν

και εδώ

και

β = (Φ|ς-ι)/Κ-ω

ισχύει ότι και στην ανάλυση

του προηγούμενου παρόμοιου

υποδείγματος (ΚΠΑ = 0 αν Φk = 1 κλπ) μόνο που για τον καθορισμό των cr
και ci συμμετέχουν και τα V] και ν2.
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Συνδέοντας όπως και πριν CFD-E και οα και oxa ισχύει:
oat+i = 5[Oat + cit+1 + δ2ν2ι+ι + §3£it+i (76.ΐ)
όπου δι, δ2 και δ3 είναι τρεις παράγοντες διαμόρφωσης του τρόπου απόσβεσης:

dept+i = (l-0i)oat - δ2ν2ι+1 - 038u+i

(77.1)

xa =cr-bvM (l-0i+r)-62v2t-d38u (78.i)

Συνδυάζοντας την πολιτική απόσβεσης και την CDD-E καθώς και CSR
είναι δυνατό να εκφραστεί η Vt ως γραμμική σχέση των oat, oxa, oat.i και V!,
V2, ε, ως εξής:
Vt = oat + ato xa + a2oat.! + a3cit + β,νΗ + β2ν2[ + β3ει[

(79.i)

όπου:
αι ~ φγ
α2 = Φ^γ-δ^
α3 ^ βΚ = (Ok-l)—
R-W
βΧ = Φ (1-R62)
β2 = Β = [ΦΚ-1]
β3 = -ΦΚδ3

1
R-W
(80.1)

Στο πιο πάνω παράδειγμα γίνεται χρήση της αμερόληπτης λογισστικής
στην ειδική περίπτωση όπου (δΐ, δ2, δ3) = (γ, 1/R, 0) αντίστοιχα, καθώς και
ΦΚ = 1. Στην περίπτωση αυτή, μόνο δύο μεταβλητές, oa και oxa, είναι σε θέση
να συλλάβουν όλη την πληροφόρηση των cr, Cj και Vj. Ακόμη, όταν φκ = 1 και
δΐ = γ ή όταν ω = 0 η λογιστική είναι αμερόληπτη και τα οικονομικά είναι ίδια
με τα λογιστικά κέρδη.

Β12.4 Ακραίες παραλλαγές του F. Ο 96
Εκτός από τη φειδωλή αποτίμηση της vt που δίνει η προηγούμενη
πολιτική απόσβεσης και η θεωρία της υπΑ = 0 των επενδύσεων, ότι δηλαδή
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εξαρτάται μόνο από τη λογιστική αξία και τα υπερκανονικά κέρδη, υπάρχει
και μία ακόμη πιο φειδωλή μέθοδο αποτίμησης εφαρμόζοντας την αγοραία
λογιστική (Market-to-Market accounting) έχουν μια εξίσωση vt = out. Πέρα
από τη θεώρηση της μηδενικής ΚΠΑ των επενδύσεων, η πολιτική απόσβεσης
όπου (δι, δ2, δ3) = (γ, κ'1, γκ'1) αντίστοιχα είναι σε θέση να δώσει μια αυξημένη
λογιστική αξία. Η λογιστική αξία, μέσω της Mark-to-Market accounting,
αυξάνει κατά (α) την κεφαλαιοποιημένη αξία των τρεχουσών αναμενών
αλλαγών στις μελλοντικές cr και (β) στην κεφαλαιοποιημένη αξία των
προηγούμενων αναπάντεχων αλλαγών στις τωρινές cr.

Ειδικότερα ένα €

αναμενόταν cr κατά την t+Ι θα έχει την ίδια επίδραση στην αξία όπως k'1 €
επενδυμένα κατά την t περίοδο (d2 = k'1). Ομοίως ένα € πρόσθετων cr κατά
την t έχει ένα μελλοντικό αντίκτυπο στην αξία, ίσο με γΚ1 € επενδύσεων κατά
την t (συνεπώς δ3 = γ k'1). Με αυτή την πρακτική απόσβεσης είναι δυνατόν να
υπολογιστούν

λογιστικές

αξίες

που

καθορίζουν

την

αγοραία

αξία

προηγούμενων ή τρεχουσών επενδύσεων.
Αν η ν( αποτελείται από vpt = η Π.Α. μελλοντικών cr προηγούμενων και
τωρινών επενδύσεων και από Vft η ΠΑ των μελλοντικών επενδύσεων, τότε με
Ok =1 και Mark-to-Market Accounting, Vt = Vpt = oat ενώ αν 1<ΠΑ > 0, Ok>l
Vt > Vpt > oat.
Αντίθετα από την πρώτη περίπτωση υπολογισμού της Vt

με την

βοήθεια της bv υπάρχει και ένα μοντέλο που δεν αναγνωρίζει καμία αξία στα
στοιχεία του ισολογισμού, αλλά δέχεται ότι αξία υπάρχει ως συνέπεια των
κερδών μόνο. Με κατάλληλη πολιτική απόσβεσης που είναι ανεξάρτητη από
παλαιότερες επενδύσεις και με αποδοχή κάποιων «μόνιμων κερδών», θεωρία
που όμως δεν είναι και τόσο στέρεη.

Β12.5 Επισημάνσεις για το F. Ο 96
Στο νέο αυτό υπόδειγμα των F.O. η λογιστική αξία και τα υπερκανονικά
κέρδη

εξακολουθούν να

αποτίμησης.

αποτελούν

τον

«πυρήνα»

ενός υποδείγματος

Γίνονται όμως τρεις ρυθμίσεις. Πρώτη, αν οι τρέχουσες ή οι

μελλοντικές επενδύσεις έχουν εκ των προτέρων

θετική ΚΠΑ τότε στην
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αποτίμηση περιλαμβάνεται και ένας πολλαπλασιαστής επί το επίπεδο των
τωρινών επενδύσεων. Δεύτερη, αν ο τρόπος της απόσβεσης μειώνει την αξία
των περιουσιακών στοιχείων χωρίς να συμβαδίζει

με την μείωση των

ταμειακών ροών (όπως γίνεται με την συντηρητική λογιστική) τότε η εξίσωση
αποτίμησης συμπεριλαμβάνει έναν πολλαπλασιαστή επί την λογιστική αξία
των ΓΊ.Σ. κατά την αρχή της ί. Αυτή η στα προσαρμογή xa γίνεται επειδή τόσο
το κόστος κεφαλαίου όσο και οι αποσβέσεις, μειώνονται ταχύτερα από τις
ταμειακές ροές. Τρίτον, όπως και στα προηγούμενα ρυθμίσεις γίνονται από τον
τρόπο που άλλα στοιχεία επηρεάζουν πεποιθήσεις για τη

μελλοντική

κερδοφορία στοιχεία που δεν υπάρχουν στις λογιστικές καταστάσεις.
Έτσι με αυτό τον τρόπο είναι δυνατό, χρησιμοποιώντας λογιστικές
καταστάσεις που περιέχουν ιστορικά κόστη και όχι σύγχρονα μεγέθη, όπως θα
ήταν και λογικότερο, να βρεθούν πληροφορίες οι οποίες να είναι χρήσιμες για
την αποτίμηση.
Στήριξη σ’

αυτό το θεωρητικό υπόδειγμα αποτίμησης (F.0 96)

προσφέρει η εμπειρική μελέτη των Ahmed, Morton και Schaefer (1998). Τα
ευρήματα της έρευνας στηρίζουν την άποψη ότι όσο μεγαλύτερη επιμονή των
cr (γ) τόσο μεγαλύτερη η σημασία (βάρος) των xa στην εξίσωση αποτίμησης,
(αυξάνει δηλαδή το αι) Ακόμη, η ύπαρξη συντηρητικής λογιστικής αυξάνει τη
σημασία των λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων (αυξάνει το α2). Το βάρος
αυτό είναι ανάλογο του γ και δυσανάλογο του δ.
Σε εταιρείες με υψηλό γ και χαμηλό δ, η λογιστική απόσβεση είναι
ταχύτερη της οικονομικής με συνέπεια να δηλώνονται τα οα με μικρότερη
αξία. Τα υποτιμημένα όμως oa αναμένεται να αποφέρουν μεγαλύτερα
λειτουργικά κέρδη οχ. Συνεπώς, οι μελετητές θα πρέπει να διορθώσουν το
σφάλμα αυτό, αποδίδοντας στα οα ένα μεγαλύτερο βάρος.
Στην ακριβώς αντίθετη περίπτωση, το βάρος που αποδίδεται στα οα θα
πρέπει να είναι μικρότερο.
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Β13 Η κριτική των Ο.Μ, F. Ο 95, και F. Ο 96
Παρ’ ότι το μοντέλο ΤΟ 96 είναι αρκετά ικανό στο να εξηγεί τη σχέση
bv και xa με την αξία vt νεότερες εμπειρικές μελέτες προσθέτουν νέες
διαστάσεις στο υπόδειγμα. Οι Burgstahler και Dicher (1997) βρήκαν ότι η
σχέση αυτή δεν είναι γραμμική όπως ως τώρα ισχυρίζονταν οι μελέτες των
Ohlson 95, FO 95 και FO 96 αλλά κυρτή (convex). Οι Hayn (1995) και Collins
et al. (1999) αναφέρουν ότι το αποτέλεσμα των κερδών στην αποτίμηση είναι
«ασυμμετρικό» μεταξύ θετικών και αρνητικών κερδών*. Ακόμη ο G. Zhang
(1999) δεν αποδέχεται ότι είναι δυνατό οι επενδύσεις να χαρακτηρίζονται από
μια γραμμική στοχαστική διαδικασία. Αντίθετα, υπάρχουν άλλοι λόγοι που τις
καθορίζουν με σημαντικότερους την αποδοτικότητα k των περιουσιακών
στοιχείων και το ύψος των περιουσιακών στοιχείων. Αυτά τα δύο καθορίζουν
τη

μελλοντική

πολιτική

των

επενδύσεων

(επένδυση,

διατήρηση,

αυτοεπένδυση). Ακόμη και αν τα κέρδη είναι σταθερά, οι προοπτικές
ανάπτυξης και αποδοτικότητας είναι σε θέση να επηρεάζουν την vt και η
αποτίμηση πρέπει να γίνεται για υπο-ομάδες εταιρειών με κοινά αυτά τα δύο
σημεία. Τα υποδείγματα των Ohlson και Feltham λοιπόν, σύμφωνα με αυτές
τις απόψεις είναι απλά ειδικές περιπτώσεις που ακολουθούν μια γραμμική
σχέση. Επειδή όμωςοι διαφωνούντες δεν προτείνουν δικά τους υποδείγματα,
αλλά κατά κύριο λόγο αναφέρονται σε εμπειρικές παρατηρήσεις δεν θα είναι
σωστό να απορριφθεί ολόκληρη η θεώρηση των F & Ο.
Αλλα θέματα με τα οποία ασχολούνται άλλοι μελετητές είναι:

α) Η υιοθέτηση της συντηρητική λογιστικήως μέθοδο απογραφής. Αυτό διότι
η αποδοχή της εισάγει αμέσως στο υπόδειγμα την αναμενόμενη ανάπτυξη ως
σχετική μεταβλητή. Μεταβλητή με την οποία είναι δυνατός ο έλεγχος επί της
αξίας των περιουσιακών στοιχείων.

* Ο Υ. Fukki (2001), στηριζόμενος στο ότι τα περισσότερα μακροοικονομικά μεγέθη αυξάνουν εκθετικά,
και όχι γραμμικά, προτείνει αλλαγές στο είδος των δεδομένων που πρέπει να χρησιμοποιούν.
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β) Η διχοτόμηση των δραστηριοτήτων (και των περιουσιακά στοιχεία). Τα οα
δεν διαπραγματεύονται σε μια αγορά ανά πάσα στιγμή, και γι’ αυτό συχνά
έχουν τιμή που ξεπερνάει τη λογιστική, αν και αυτό δεν αναφέρεται.
γ) Η χρήση των άλλων πληροφοριών. Συχνά παραμελούνται ή υποκα
θίστανται.

Β14 Συμπεράσματα για το RIM και τις παρελκόμενες μελέτες
Το Μοντέλο του Ohlson 95, των Ohlson & Feltham ’95 και Ohlson &
Feltham 96 είναι από τα λίγα που έχουν αποσπάσει τόσο πολλά σχόλια. Πολλοί
μελετητές τα επαινούν και τα θεωρούν βάση για παραπέρα έρευνες. Η
αναφορά τους στην επιστημονική βιβλιογραφία και αρθρογραφία τείνει να το
καταστήσει κλασσικό.

Εκτός των άλλων, είναι ένα ευέλικτο και χρήσιμο

όργανο στο να οργανώνεται η λειτουργία μιας επιχείρησης. Ακόμα είναι
απάντηση στη θέση του Lev (1989) ότι δεν είναι δυνατό να έχουμε ισχυρή
σύνδεση λογιστικής πληροφόρησης και αξίας. Σαν υπόδειγμα προεξόφλησης,
στην αρχή του το RIM απαιτεί τη συντόμευση μιας άπειρης σειράς xa. Αυτό
δημιούργησε προβλήματα. To RIM όμως δεν είναι δυνατό να απορριφθεί
επειδή απόρριψη αυτού ισοδυναμεί με απόρριψη του DDM. Από αυτό το
αδιέξοδο οδήγησε τους μελετητές η εργασία των Ohlson και Feltham. Βέβαια,
ασφαλώς δεν είναι ένα τέλειο μοντέλο, αλλά έχει γερές θεωρητικές βάσεις και
χρήζει προσεκτικής αντιμετώπισης.
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Τ Κεφαλαίο Υπόδειγμα Προεξόφλησης Ταμειακών Ροών
Στα δύο προηγούμενα υποδείγματα αποτίμησης προεξοφλούνταν ,είτε
το μέγεθος που κατέλειγε στον

μέτοχο (μέρισμα) ,είτε το μέγεθο που

δικαιούται θεωρητικά ο μέτοχος μετά την εξυπηρέτηση του κεφαλαίου που
εισέφερε

(υπερ-κανονικά

κέρδη).

Στο

κεφάλαιο

αυτό

εξετάζεται

η

προεξόφληση ενός μεγέθους που είναι δυνατό να περιέλθει στον μέτοχο χωρίς
να επηρεάζει η λειτουργία της επιχείρησης. Οι Ταμειακές Ροές προς τους
μετόχους είναι ένα μέγεθος πιο αντικειμενικό και πιο μετρίσιμο από τα υπέρκανονικά κέρδη, αλλά λιγότερο «απτό»

για τους επενδυτές από ότι τα

μερίσματα που καταλήγουν σ’αυτούς. Θεωρητικά λοιπόν βρίσκεται κάπου
ενδιάμεσα στο RIM και στο DDM ως εκ τούτου αναμειγνύεται με αυτά.

Γ1 Χρήση των Ελευθέρων Ταμειακών Ροών (DCF)
Εφόσον κατά τους Μ & Μ( 1956,1961) η μερισματική πολιτική δεν
παίζει ρόλο στην προσπάθεια αποτίμησης μιας εταιρείας μια άλλη παράμετρος
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό είναι οι ταμειακές ροές.
Προεξοφλώντας αυτές, είναι δυνατό ένας μελετητής να βρει την αξία της.
Ειδικότερα,

υπάρχουν

δύο

παραλλαγές.

Η

πρώτη

είναι

η

απευθείας

προεξόφληση των ταμειακών ροών προς το ίδιο κεφάλαιο, ενώ η δεύτερη είναι
η προεξόφληση του συνόλου των ταμειακών ροών που είναι διαθέσιμες στις
πηγές κεφαλαίου.
Η ιδέα της προεξόφλησης των ΤΡ δεν ξεκίνησε ασφαλώς από τους Μ &
Μ. Αρχικά, συνδέεται με τη γενικότερη αντίληψη περί παρούσας αξίας μιας
εισροής, όπου αναφορές γι’ αυτήν εντοπίζονται ακόμη από τον 16ο αιώνα.
Βέβαια, η θεωρητική της θεμελίωση έγινε μόλις στις αρχές του 20ού αιώνα
Fisher (1930), αλλά η χρήση της είναι διαδεδομένη και κοινά αποδεκτή. Κύρια
χρήση της ήταν και είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων και η γνωμοδότηση για
το κατά πόσο μια επένδυση (κυρίως σε πάγια περιουσιακά στοιχεία) είναι
συμφέρουσα ή όχι. Επεκτείνοντάς την μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν όργανο
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απόρριψης ή αποδοχής μιας ακόμη μεγαλύτερης επένδυσης (ίδρυση νέων
μονάδων ή εξαγορά υπαρχουσών κ.ά.)·
Είναι ελκυστική για τους χρηματοοικονομικούς διοικητές διότι τους
επιτρέπει

να

ελέγξουν

τη

βιωσιμότητα

μιας

επένδυσης

από

άποψη

κερδοφορίας αλλά και ρευστότητας. Συνεπώς, είναι μια μέθοδο πιο πολύ
προσαρμοσμένη στην αποτίμηση επιμέρους έργων και όχι μιας επιχείρησης
στο σύνολό της. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί μια επιχείρηση ως
μια επένδυση γενικότερα και τις ταμειακές ροές ως μια πρόσοδο των
επενδυτών (όπως περίπου τα μερίσματα DDM) έστω και αν αυτή δεν
καταλήγει άμεσα σ’ αυτούς (όπως τα υπερκανονικά κέρδη στο RIM).

Γ2 Ορισμοί Ε. Τ Ρ και εφαρμογή DCFM
«Πρώτη ύλη» της DCFM (Discounted Cash Floco Method) είναι οι
ελεύθερες ταμειακές ροές. Οι ΕΤΡ δεν είναι άμεσα παρατηρήσιμες στον
ισολογισμό και στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και αυτός είναι ένας
λόγος που καθιστά το DCFM λιγότερο δημοφιλές. Οι ΕΤΡ λοιπόν είναι το
σύνολο των ρευστών διαθέσιμων που μια επιχείρηση είναι σε θέση να παρέχει
στους χρηματοδότες της.
Συνήθως, ως χρηματοδότες θεωρούνται και οι επενδυτές - μέτοχοι,
αλλά και το ξένο κεφάλαιο. Είναι η πρακτική που χρησιμοποιείται συχνότερα.
Αν από την αξία των ΕΤΡ αφαιρεθεί στη συνέχεια το ύψος των χρεών, αυτό
που μένει είναι η αξία του ιδίου κεφαλαίου.

Ελ. ταμειακές ροές = καθαρά κέρδη προ φόρων και τόκων (1-ποσοστό φόρου)
+
αποσβέσεις - κεφαλικά έξοδα -/+ μεταβολή του κεφαλαίου κίνησης
(81.1)

Ως καθαρά κέρδη ΠΦΤ υπολογίζονται τα λειτουργικά κέρδη. Όπως και
στην προηγούμενη ανάλυση των Μ & Μ τα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε
μια τέλεια αγορά έχουν ΚΠΑ = 0 και δεν προσφέρουν κέρδη.

Ακόμη, οι
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αποσβέσεις είναι ένα σημαντικό έξοδο που δεν συνεπάγεται όμως εκροή και
γι’ αυτό πρέπει να προστεθεί ως ροή, μια και είναι λογαριασμός που μειώνει τα
κ.κέρδη. Ως κεφαλαιακά έξοδα εννοούνται τα αποτελέσματα όλων των
χρηματοοικονομικών και επενδυτικών λειτουργιών (δανεισμοί, αποπληρωμές
δανείων, αγοραπωλησίες παγίων κ.ά.). Το κεφάλαιο κίνησης συνδέεται με τις
ΕΤΡ

επειδή

οι

αδιανέμητες

ΕΤΡ

τποθετούνται

σε

στοιχέια

του

κυκλοφορούντος ενεργητικού εκεί καταλήγουν αυτές, όσες δεν διανέμονται,
ώστε να εξυπηρετούν τη λειτουργία της επιχείρησης.
Για την εφαρμογή του DCFM οι Palepu, Bernard και Healey (1977)
προτείνουν τέσσερα διαδοχικά βήματα.

Βήμα Ιο:

Πρόβλεψη των ΕΤΡ διαθέσιμων σε πιστωτές και επενδυτές, για
μια πεπερασμένη περίοδο (S με 10 έτη).

Βήμα 2ο:

Πρόβλεψη των ΕΤΡ για την υπόλοιπη ζωή της επιχείρησης
υιοθετώντας κάποιες απλουστεύσεις (υιοθετούμε ένα g) Terminal
value.

Βήμα 3ο:

Προεξόφληση των ποσοτήτων των προηγούμενων φάσεων με το
WACC.
ταμειακών

Το αποτέλεσμα
ροών

θα αντιπροσωπεύει την αξία των

διαθεσίμων

σε

πιστωτές

και

επενδυτές

συνολικά.

Βήμα 4ο:

Από

το

αποτέλεσμα

υπολογιζόμενη
προηγούμενες

αγοραία

του

βήματος

αξία

φάσεις υπήρξαν

των

3

χρεών.

αφαιρούμε
Αν

μη-λειτουργικά

κατά

την
τις

περιουσιακά

στοιχεία που αγνοήθηκαν στην διαμόρφωση των προβλέψεων για
τις μελλοντικές ΕΤΡ προστίθονται στην τελική αξία. Αυτό που
προστίθεται είναιτα καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία.
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Γ3 Η σχέση DCFM και F. Ο 95
Όλα

αυτά

διαμορφώνουν τον παρακάτω

τύπο

(έστω

υπάρχουν

προβλέψεις Χρηματορροές για μια 5ετία).

CF,
CF2
CFs
CFs(l + g)
ΧΤ
. 1Α
.
V= —ί-Η------ =— + ...+----------+---------—+ Net Financial Assets
1 + r (1 + r)2
(1 + r)s (r-g)(l + r)s

Στην περίπτωση

(82.1)

αυτού του τύπου όπως και στο DDM αλλά και στο

RIM υπάρχει πρόβλημα σωστής πρόβλεψης.Αυτό που μπορεί να γίνει και πάλι
μια γενίκευση.

V=

CFi

+ Net financial assets

(83.1)

r-g

To πρόβλημα λοιπόν μεταφέρεται στο κατά πόσο είναι δυνατό να
γίνουν ασφαλείς προβλέψεις των μελλοντικών ΤΡ και να υπάρχουν αξιόπιστα
υποδείγματα απόδοσης της Τελικής Αξίας Penman (1997). Το θέμα δηλαδή
καταλήγει να είναι απλά "τεχνικής" φύσεως. Παρ' όλα αυτά, οι ΤΡ δεν είναι
και τόσο εύκολο να εκτιμηθούν [Plenborg, (1996), Shorff (1998), DechowKothari-Watts, (1998)].
Όμως, η προηγούμενη εξίσωση δεν είναι τελείως άγνωστη. Είναι ένα
υπόδειγμα που εκφράζει την αξία V ως άθροισμα ϊ) της λογιστικής αξίας των
fa και ϋ) της Π.Α. μιας σειράς προσόδων. Στη σχέση αυτή καταλήγει και ο
Penman (2001)

00

ρρρρ

Vt = Υ ■
-·ν + Cash Assets
έΐ (1 + r)2

(84.1)

όπου
FCFE = Ελεύθερες ταμειακές ροές προς μετόχους (Free Cash Floco to Equity).
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Ο τύπος που προτείνεται έχει πολλά κοινά με το RIM. Ο ίδιος τύπος
αναφέρθηκε πιο πριν ως μέρος της ανάλυσης του FO 95. Συγκεκριμένα κατά
τον διαχωρισμό της bv σε fa και oa και τη σύνδεση αυτών των κατηγοριών
περιουσιακών στοιχείων με την βοήθεια των ροών cr ένα υπόδειγμα που είχε
προκόψει ήταν την αναάλυση των F.0 96.

Vt =f«+ XRF'Et(ct+c)
t-i
με εμφανείς ομοιότητες με αυτό του DCFM,(fat =καθαρά χρηματοοικονομικά
στοιχεία , cr = χρηματορροές ) για να καταλήςει στο:
00

Vt=bv+ ^RfrEt(oxf + r)
t-i

Γ4 Συμπερασματικά για το DCFΜ
To DCFM συνεπώς καταλήγει να ενσωματώνεται στην ανάλυση του F0
'95, άρα να είναι ισοδύναμο με το RIM και επαγωγικά με το DDM. Αυτό
βέβαια είναι κάτι το αναμενόμενο. Θεωρητικά και με βάση τους Μ & Μ, ότι
και αν προεξοφλήσει κάποιος το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Δουλεύοντας με
μη-πεπε-ρασμένες σειρές μερισμάτων, Τ-ροών, υπερκανονικών κερδών, τα
αποτελέσματα είναι τα ίδια.
Σε εμπειρικές μελέτες των Penman & Sougiannis (1998), Francis Olsson
και Oswald (2000) και Courteau, Kao και Richardson (2001) γίνονται τέτοιες
συγκρίσεις πάνω σε εμπειρικούς ελέγχους των υποδειγμάτων. Οι μελέτες αυτές
δίνουν προβάδισμα στην ερμηνευτική ικανότητα του RIM. Οι Bernard και
Stober (1989), Ali (1994), Dechow (1994) και Bidde et al. (1997) συνιστούν τα
κέρδη παρά τις ταμειακές ροές. Οι Bernard (1995) και Plenborg (1995)
μάλιστα δικαιολογούν το συμπέρασμά τους λέγοντας ότι η εφαρμογή του RIM
απαιτεί μελλοντικές προβλέψεις λιγότερες από ότι το DCFM δίνοντας του ένα
προβάδισμα (λιγότερες προβλέψεις = πιο κοντά στο σήμερα = ασφαλέστερες).
Επειδή όμως το υπόδειγμα DCFM την ίδια θεωρητική προέλευση με το
RIM και DDM, δεν έιναι λογικό να υποβαθμίζεταιτο ένα για χάρη του άλλου.
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Εμειρικές μελέτες απλώς επισημαίνουν κάποιες διαφορές

μεταξύ των

υποδειγμάτων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αποριθφούν
Lundholm και O' Keefe (2001) . Σημασία έχει να γίνονται αφού έχουν γίνει
από

πριν

οι

κατάλληλες

προσαρμογές

(Penman

1997),

Λογιστική

Χρηματορρόων (cash accounting) για το DCFM, Λογιστική Μεγεθών (accrual
accounting) για το RIM κ.ό.κ. .έτσι ώστε ο μελετητής να έχει στη διάθεση του
κάθε φορά τα κατάλληλα δεδομένα.
Τα υποδείγματα προεξόφλησης έχουν κοινή ρίζα και η θεώρησή τους
πραγματοποιείται σε όμοιες συνθήκες και κάτω από όμοιες παραδοχές.
Διαφοροποιούνται απλώς ως προς το πόσο εφαρμόσιμα είναι και κατά πόσο
είναι σε θέση να συμβάλλουν στην καλύτερη διαχείριση οικονομικών μεγεθών.
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Δ ' Κεφάλαιο: Οι Χρήση των Αριθμοδεικτών

Οι δείκτες είναι μία μέθοδος αποτίμησης που χαρακτηρίζεται από την
απλότητα στην εφαρμογή και τη χρήση της. Οι Δείκτες είναι απλοί «πολλα
πλασιαστές», πηλίκο δύο θεμελιωδών μεγεθών που εκφράζουν τη σχέση τους.
Αποτελούν το πλέον εύκολο τρόπο ενημέρωσης για τη

πορεία μιας

επιχείρησής

Δ1 Οι Ρ/Ε και Ρ/Β .Απλή εφαρμογή

Οι δύο δείκτες που συνήθως χρησιμοποιούνται είναι ο Ρ/Ε και Ρ/Ε,
Price/Eamings και Price/Book Value αντίστοιχα. Προορισμός του είναι να
προσφέρουν μια γρήγορη πληροφόρηση για την κερδοφορία και τις προοπτικές
μιας επιχείρησης. Εχουν κάποιες ενδεικτικές - πιο κάτω θα φανεί πως
βγαίνουν αυτές - τιμές, αλλά κυρίως η αξία τους ως μέσο αποτίμησης και
πρόβλεψης προκύπτει από το «σχετικό» τους μέγεθος (η τιμή τους σε σχέση
με άλλες επιχειρήσεις ή το μέσο όρο ενός κλάδου). Σε περιπτώσεις που
υπάρχουν εκτεταμένες αναλύσεις πάνω σε μια επιχείρηση αναφέρονται και οι
δείκτες Αξία/Πωλήσεις και Αξία/Ταμειακές Ροές.
Θεωρώντας λοιπόν μια τέλεια αγορά, μια διαπραγματευόμενη στην
Χρηματαγορά μετοχή θα έχει δείκτες Ρ/Ε και Ρ/Β που να αντικατοπτρίζουν την
πραγματική της αξία, λαμβάνοντας υπόψη την κερδοφορία,το περιθώριο
ανάπτυξης,τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη και τις άλλες πληροφορίες.
Συνεπώς, γνωρίζοντας τα μεγέθη Ε και Β ο μελετητής-επενδυτής λαμβάνοντας
υπόψη του είτε (α) το μ.ο. του δείκτη Ρ/Ε και Ρ/Β στην αγορά είτε (β) τους
δείκτες μία ή περισσοτέρων παραπλήσιων (σε μέγεθος, δραστηριότητα κ.τ.λ.)
επιχειρήσεων, με μια απλή αντικατάσταση θα είχε μια εκτίμηση αυτής της
αξίας. Πρακτική απλή και εύκολη λύση που απαλλάσσει το μελετητή από την
ανάγκη να προχωρήσει σε προβλέψεις μελλοντικών μεγεθών.
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Α2 Ενδεικτικές τιμές Δεικτών και το υπόδειγμα Penman
Όμως δεν είναι και τόσο εύκολο να βρεθεί μια όμοια επιχείρηση ο'ιστε
εύκολα να γίνει αυτή η ταύτιση η λύση αυτή μοιάζει υπεραισιόδοξη. Αλλά
ακόμα και να ήταν αυτό δυνατό, είναι βέβαιο ότι πολλές ειδικότερες
πληροφορίες που έχουν να κάνουν με την επιχείρηση θα χάνονταν. Άρα, η
αποτίμηση με αυτόν τον τρόπο έχει μάλλον θεωρητικό χαρακτήρα.
Ο Penman (1997) προτείνει έναν τρόπο που να λαμβάνει υπόψη του
τους δύο δείκτες. Αρχίζοντας από το πιο πάνω απλοϊκό μοντέλο καταλήγει σε
ένα μοντέλο που να συνδυάζει αυτούς τους δείκτες (ουσιαστικά δηλαδή τις
πληροφορίες που προσφέρουν οι παρονομαστές τους, τα κέρδη και η λογιστική
αξία).

Επειδή:
Ρ/Ε . κέρδη = τιμή μετοχής
και
Ρ/Β . λογιστική αξία = τιμή μετοχής
τότε
Ρ/Ε (κέρδη) + Ρ/Β (λογιστική αξία) = (τιμή μετοχής) x 2
άρα:
Pt - V2 [Ρ/Ε (κέρδη) + Ρ/Β (λογιστική αξία)]

Με τον πιο πάνω τύπο φαίνεται ότι και οι δύο δείκτες έχουν την ίδια
ερμηνευτική ικανότητα (1/2 της τιμής). Αν όμως θεωρηθεί ότι δεν έχουν την
ίδια, σημασία στην αποτίμηση της μετοχής τότε θα πρέπει στον καθένα να
απευθυνθέι ένας συντελεστής «βαρύτητας» οη και ω2. Δηλαδή:
Pt = αη . (κέρδη) + ω2. (λογιστική αξία)

(85.1)

Αν ω2 = 1 τότε ω2 = 0, τότε αγοραία αξία = λογιστική αξία.
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Αν πάλι οη = 1 τότε τα κέρδη είναι ένας καλός εκτιμητής της αξίας. Εννοείται
ότι ωι+ω2 = 1. Έτσο η Vt θα είναι ένας σταθμισμένος μέσος όρος των Ρ/Ε και
Ρ/Β.
Αυτοί οι συντελεστές δεν είναι στατικοί, αλλά κυμαινόμενοι ανάλογα
με το άνοιγμα (spread) μεταξύ κερδών και λογιστικής αξίας (Ε/Β). Άλλωστε, η
σχέση κερδών και λογιστικής αξίας εδώ είναι σταθερή για κάθε ύψος των
πρώτων Burgstahler & Dicher (1997) όπως φαίνεται από την εξέταση της
γραμμικότητας Vt, xt και bvt.
Παρακάτω, πριν γίνει η ανάλυση του υποδείγματος του Penman, εξετάζονται
οι τιμές των δύο δεικτών
Οι δύο δείκτες έχουν δικές τους τιμές «εκκίνησης».

Οι τιμές αυτές

σύμφωνα με την Fairfield (1994) προέρχονται από τα παρακάτω εξής:
Ξεκινώντας από το DDM και εισάγοντας το CSR προκύπτει το γνωστό RIM.
Αν τώρα αυτή η εξίσωση RIM διαιρεθεί με το bv, έχει ως εξής:

α. ------ρνχ3
Ρ/Β = ι1 +
Β

(86.1)

Όπου PV xa η Παρούσα Αξία των μελλοντικών υπερκανονικών κερδών. Αν η
επιχείρηση δεν αναμένεται να έχει xa τότε Ρ = Β και η επιχείρηση θα πωλείται
με μηδενικό ασφάλιστρο. Η ενδεικτική τιμή λοιπόν είναι το 1 και η τιμή της
εξαρτάται από το xa.
Αν και όπως το DDM απαιτείται η εύρεση μιας σειράς από παρούσες
αξίες εδώ αντίθετα με το DDM μια πεπερασμένη και όχι άπειρη σειρά από
παρούσες αξίες μπορεί να δώσει αξιόλογες αποτιμήσεις.
Στη συνέχεια, αν στην εξίσωση:
byt— byt-1

xt— dt

Αντικατασταθεί το dt με το:
dt = xat + (l+r) bvt.!-b^
τότε
bvt-ι = (x-xat)/r

(87.1)
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Αυτή η εξίσωση αλλάζει τη μορφή του RIM ως εξής:
Vt = 0

\

. Δχ-+1

{ '

(1 + γ)

Ρχ;+2

Δχ»+ν Ν

(1 + r)2

(1 + r)v

J

(88.1)

όπου
1 +

γ

φ= —
r

(89.1)

και
Δχ^+1 = χ“ - Χ(_,

(90.1)

Διαιρώντας την νέα αυτή εξίσωση με τα κέρδη βγαίνει ο Ρ/Ε. Ο Ρ/Ε
ισούται με το συντελεστή φ συν την Π.Α. της αναμενόμενης αύξησης των χ9.
Αν πάλι δεν αναμένονται τέτοια Ρ/Ε = -ί-^.Με αυτές τις ενδεικτικές τιμές
r
καταλήγει η Fairfield .
Συνεχίζοντας στην ανάλυσητου Penman,
Pt = (1 -ω*)δ, + cot((p,xt - bt)

(9ΐ.ΐ)

Η τιμή δηλαδή θα είναι ουσιαστικά ένα ποσό που καταβάλλεται για τα
περιουσιακά στοιχεία και το υπόλοιπο για τα μελλοντικά κέρδη xa.

Όλα αυτά

είναι σύμφωνα με τον Ohlson (1995) με τη διαφορά ότι στην περίπτωση αυτή
δεν λαμβάνονται υπόψη οι άλλες πληροφορίες
Η τιμή του cot0a είναι αυτή που θα ελαχιστοποιεί τη σχέση:
Min: Pt-bt-cot(cpXt-bt)
ή αλλιώς:
ω»= Σ(/^-ή)/Σ(^,-ή)
1=\
Μια διαφορετική ερμηνεία του ωί είναι ότι ο συντελεστής αποτελεί μια
στάθμιση - σύγκριση μεταξύ του πραγματικού ασφάλιστρου με το οποίο
διαπραγματεύεται μια μετοχή (p-b) με αυτό το οποίο υπολογίζεται από τα
λογιστικά δεδομένα ((pXt-bt), ή ακόμη δείχνει το κατά πόσο τα μελλοντικά
κέρδη θα είναι διαφορετικά από τα τωρινά λαμβάνοντας υπόψη την bv.
Γενικά η χρήση των δεικτών σαν

εργαλείο αποτίμησης είναι μια

μάλλον επιπόλαιη τεχνική. Αξιόποιει μόνο δύο θεμελειώδη μεγέθη θεωρώντας
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κάποια άλλα που διαμορφώονατι με διαφορετικό τρόπο (στη χρηματαγορά) ως
δεδομένα. Εν κατακλείδι είναι μια μέθοδο που αναπτύχθηκε για τη στήριξη και
τη επισήμανση της χρησιμότητας των δεικτών

Ρ/Έ και Ρ/Β και όχι

απακλειστικά για τη αποτίμηση μιας μετοχής

76

Παρουσίαση Υποδειγμάτων Αποτίμησης Μετοχών-Πρώτο Μέρος

Έ Κεψόλαιο._ Ε VΑ και Μ VA
To EVA αποτελεί μια πρόσφατη τεχνική αποτίμησης .Είναι στραμένη
προς την μέτρηση της επίτευξης του στόχου που θέτουν αρκετοί διευθύνοντες
(ιδίως των πολυμετοχικών επιχειρήσεων)

δηάδή

μετόχων.Παρακάτω εξετάζεται η ανάπτυξή του EVA

την ικανοποίηση

των

,η αποτελεσματικότητα

του και η συνάφει ατού με άλλα υποδείγματα.

E1.EVA και Αξία
Τα παρακάτω υπόδειγμα αποτίμησης ,όπως αυτό θα αναπτυχθεί
αποδεικνύεται ότι έχει πολλά κοινά σημεία με το προηγούμενο υπόδειγμα που
αναπτύχθηκε, του R1M. Κατ’αρχήν και τα δυο βασίζονται στην ιδέα ότι η αξία
μιας μετοχής είναι η Λογιστική αξία της (book value) προσαυξημένη κατά ένα
ποσό που ονομάζεται εσωτερική αξία της (intrinsic value). Αυτή είναι και που
καθορίζει το λεγόμενο ασφάλιστρου (ποσό υπέρ της κανονικής-λογιστικής
αξίας μιας μετοχής) με το οποίο αυτή πωλείται.
Όπως λοιπόν και στο υπόδειγμα του Residual Income στην Λογιστική
αξία μιας μετοχής προστίθεται το προεξοφλημένο ποσό που προκύπτει όταν
από τα κέρδη μιας επιχείρησης (ή μιλώντας με ποσοστά, την απόδοση επί του
κεφαλαίου

της

)

αφαιρεθεί

το

κόστος

(ή

αλλιώς

αμοιβή)

του

χρησιμοποιούμενο κεφαλαίου της. Έχουμε δει πιο πριν ότι

Γ>.ΰ|γ Et\iNIt + i - (rBt + / - 1)]
7=1

00

= δ+Σ
t=i

(1+r)’

Et[(ROEt + i - r)Bt + / -1]

(ITT)
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Στην περίπτωση του νέου υποδείγματος το στοιχείο που προεξοφλείται
προκείμενου να βρεθεί η V* ,καθώς και την αξία μιας μετοχής είναι το EVA
(Economic Value Added) ή αλλιώς Προστιθέμενη Οικονομική Αξία. Αυτή δε
είναι τίποτε περισσότερο από ένα μέτρο για να βρεθεί το αν η εταιρεία
συσσωρεύει αξία υπέρ των δικαιούχων-μετόχων της. Μια θετική EVA
δηλώνει ότι τα κεφάλαια που μπορούν οι μέτοχοι να «τραβήξουν» από την
εταιρεία ,στο τέλος της χρήσης της, είναι μεγαλύτερα από αυτά που στην αρχή
της χρήσης επένδυσαν. Μια αρνητική EVA δηλώνει το αντίθετο ,δηλαδή ότι η
εταιρεία

«καταστρέφει»

αξία

ζημιώνοντας τους

επενδύτες της.

Πως

υπολογίζεται όμως EVA ; Σύμφωνα με τον Rappaport
Η EVA υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον απλοϊκό τύπο
EVA = NOP AT- Κεφαλαιακό Κόστος =
— r χ κεφάλαιο — c*x κεφάλαιο =

(92.ΐ)

= (r- c*)x κεφάλαιο

Όπου :
R

το ποσοστό απόδοσης του κεφαλαίου

c*

Το σταθμικό μέσο κόστος κεφαλαίου

ΝΟΡΑΤ

Τα λειτουργικά κέρδη μετά φόρων συν τους
τόκους μετά φόρων (net operating profits)

Η κεφαλαιοποίηση του EVA δίνει το MVA

(market value added) ή

προστεθείσα αγοραία αξία. Είναι ένα μέτρο του πλούτου που δημιουργεί η
εταιρεία για τους επενδυτές της, ένα αθροιστικό μέσο της εταιρικής απόδοσης.
Μια υψηλή MVA υποδηλώνει μια πετυχημένη εταιρεία. Όσο μεγαλύτερη η
MVA τόσο μεγαλύτερο και το premium με το οποίο θα διαπραγματεύεται κάθε
μετοχή της. Με βάση το EVA λοιπόν η αξία της εταιρείας υπολογίζεται από
τον τύπο

V* = Κεφάλαιο + MVA=
= Κεφάλαιο + Παρούσα Αξία των EVA

(93.ΐ)
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υπολογισμός των δυο παραπάνω τύπων καθώς και τα επιμέρους στοιχεία
τους θα αναλυθούν στη συνέχεια.

Ε2.Προέλευση του EVA
Ο EVA

πρωτοεμφανίστηκε στην δεκαετία του 1980. Έγινε ευρύτερα

γνωστό και καταχωρήθηκε σαν πνευματική ιδιοκτησία στις Ην. Πολιτείες από
την εταιρεία Stern Stewart Company. Ανήκει σε μια ομάδα ομοειδών μεθόδων
όπως η SVA (Shareholder Value Added ) και η

EVC

(Economic Value

Creation ).H EVA ,όπως και οι άλλες δυο μέθοδοι που αναφέρθησαν , δεν είναι
κατεξοχήν

μέθοδοι υπολογισμού της αξίας μιας επιχείρησης (άρα και της

αξίας των μετοχών τους.
Η προέλευση τους άλλωστε βρίσκεται στην χρημ/κη διοίκηση των
επιχειρήσεων και όχι τόσο στην αποτίμηση μετοχών και χρεογράφων, είναι μια
τεχνική που μπορεί να χειριστεί η διοίκηση

μιας εταιρείας για να βρίσκει

τρόπους να προσφέρει υψηλότερες αποδόσεις στους στους μετόχους της
αυξάνοντας την πραγματική της αξία. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως μοντέλο καταγραφής της απόδοσης και αποτίμησης
μετοχών. Παράλληλα προσφέρει πληροφόρηση για τον τρόπο λειτουργίας της
επιχείρησης ,γεγονός που της δίνει πλεονεκτήματα έναντι των άλλων
μεθόδων.δφ

Ε3. Υπολογισμός Ε VA
Για τον υπολογισμό του EVA

είναι απαραίτητη να είναι

γνωστή η

απόδοση του κεφαλαίου r, το σταθμικό μέσο κόστος κεφαλαίου c*, το
ΝΟΡΑΤ και ασφαλώς το κεφάλαιο.

Ε3.1 .Απόδοση Κεφαλαίο, Λειτουργική και Χρηματοοικονομική Προσέγγιση
Αρχικά , μιας και το υπόδειγμα

EVA μοιάζει

Υπολοιπόμενου Εισοδήματος θα ήταν και εδώ

τόσο με αυτό του

δυνατό να χρησιμοποιηθεί

το ROE σαν μέτρο της απόδοσης κεφαλαίου ,εφόσον μάλιστα ο υπολογισμός
του είναι τόσο εύκολος :
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ROE =

Εισόδημα διαθέσιμο
προς το

/

Ιδ .Κεφάλαιο

Ιδ. Κεφάλαιο

Αυτό όμως δε θα ήταν και τόσο σωστό μιας και το ROE είναι επιρρεπές
(σύμφωνα με τον Stweart 1991) σε δυο είδη στρεβλώσεων που πρ’επει να
απαληφθούν.

Λογιστικές στρεβλώσεις

To

ROE

είναι

ευμετάβλητο

επηρεάζεται από τις

και

εύκολα

αλλαγές από LIFO σε

FIFO,από την διαχείριση των εξόδων R & ϋ,από
μεθόδους κοστολόγησης κ.α.
Χρηματοοικονομικές

To ROE επηρεάζεται από το χρησιμοποιούμενο

στρεβλώσεις

μείγμα χρηματοδότησης.

Ακόμη συχνά δεν είναι ξεκάθαροι οι λόγοι αυξομείωσης του ROE
γεγονός που πολλές φορές επηρεάζει και «κατευθύνει» τη διοίκηση, θέτοντας
πολλές φορές τη διατήρηση του ως αυτοσκοπό.
Ξεκινώντας από το ROE για το τελικά χρησιμοποιούμενο

μέτρο

απόδοσης ( r) υπάρχουν δυο τρόποι απαλοιφής των στρεβλώσεων.
Η μια είναι αυτή της Χρηματοοικονομικής Προσέγγισης η οποία
περιλαμβάνει τρία βήματα.
Στο πρώτο απαλείφεται η στρέβλωση που παρατηρείται λόγω ύπαρξης
του Ξ. Κεφαλαίου. Έτσι λοιπόν ο λόγος του ROE γίνεται ROCE (Return of
Capitel Employed)

Εισόδημα διαθέσιμο
προς το

ROE=

Ιδ .Κεφάλαιο

Ιδ.Κεφάλαιο
+C

+ Ξένο Κεφάλαιο
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(94.1)

Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι τα κέρδη του Ιδ .Κεφαλαίου
προήλθαν από την χρήση αυτού και μόνο. Έτσι όμως υπολογίζεται η συνολική
απόδοση του κεφαλαίου χωρίς να χρειαστεί ο καταμερισμός των κερδών στην
πηγή χρηματοδότησης. Μ’αυτό τον τρόπο απαλείφεται η επίδραση της
μόχλευσης στο ROE

όπως φαίνεται και από το απλοϊκό παράδειγμα που

ακολουθεί, δυο εταιρειών με το ίδιο κεφάλαιο (10.000 ευρώ) αλλά διαφορετική
μόχλευση E/D (1 και 0,5 αντίστοιχα).

E/D=l

E/D = 0,5

Πωλήσεις

16.667

16.667

Λείτ. Έξοδα

15.000

15.000

1.667

1.667

Κ.Κέρδη
Τόκοι
Κ.Κέρδη Προ Φόρων
Φόροι (40%)
Κ .Κέρδη μετά Φόρων

Εισόδημα Διαθέσιμο
Ιδ .Κεφάλαιο
ROE

Κ .Κέρδη μετά Φόρων
Τόκοι μετά φόρων
ΝΟΡΑΤ
Κεφάλαιο
R

0

(5000

x6 %) 300

1.667

1.367

667

547

1.000

820

1000

820

10.000

5.000

10%

16,4%

1000

820

0

300(1-0,4)

180

1000

1000

10000

10000

10%

10%

Το παράδειγμα αυτό δέχνει το πόσο η χρήση του ξένου κεφαλαίου μπορεί
να επηρεάσει το ROE χωρίς να υπάρχει αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της
επιχείρησης (από 10% σε 16,4%). Γι’αυτό είναι προτιμότερο το r , όπως αυτό
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ορίζεται ως το πηλίκο ΝΟΡΑΤ δια του κεφαλαίου που δείχνει την πραγματική
απόδοση του κεφαλαίου.
Στο δεύτερο βήμα γίνεται απαλοιφή άλλων Χρημ/κών στρεβλώσεων.

Εισόδημα διαθέσιμο προς το
Ιδ .Κεφάλαιο
Ιδ.Κεφάλαιο
+ Έξοδα τόκων μετά τους
+ Ξένο Κεφάλαιο
φόρους

/

+ Μερίσματα Προνομιούχων

+

Μετόχων
+

Προνομιούχες

Μετοχές

Δικαιώματα

+

Μετοχών

Μειοψηφίας

Μέτοχοι

μειοψηφίας
(95.1)

Σε αυτό τον τρόπο εξαλείφονται σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό οι
στρεβλώσεις που προκαλούνται από την κεφαλαιακή διάθρωση.
Στο τρίτο βήμα ολοκληρώνεται η απαλοιφή κάποιων λογιστικών
στρεβλώσεων. Εδώ το ΝΟΡΑΤ
λαμβάνονται

υπόψη

και

και το κεφαλαίο τροποποιούνται ώστε να

κάποιες

αλλοιώσεις

που

υπάρχουν

και

δεν

εντοπίζονται από το λογιστικό σύστημα.

Εισόδημα

διαθέσιμο
Ιδ .Κεφάλαιο

προς το Ιδ.Κεφαλαίο
+ Έξοδα τόκων

μετά
+ Ξένο Κεφάλαιο

τους φόρους
+

Μερίσματα

+

Προνομιούχες

ROE=
Προνομιούχων Μετόχων

Μετοχές

+ Δικαιώματα Μετόχων

+

Μειοψηφίας

μειοψηφίας

+Αύξηση

Ισοδύναμων

Μέτοχοι

+ Ισοδύναμα Ροών

Ροών
(96.1)
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Τα Ισοδύναμα ιδίων κεφαλαίων (Equity Equivalents ,Ε.Ε ) είναι ποσά
τα οποία πρέπει να συνυπολογίζονται στην λογιστική αξία (Book Value) της
επιχείρησης για να διαμορφώνουν την Οικονομική Αξία η οποία είναι και το
αληθινό ποσό ροών από το οποίο ένας επενδυτής θα πρέπει να περιμένει
αποδόσεις. Μόνο όταν η

Οικονομική

Αξία υπερβαίνει την αγοραία ,η

εταιρεία πραγματικά δημιουργεί αξία.
Τα Ισοδύναμα Ροών που προτείνονταιαπό τον Stweart (1991) είναι
προσαρμογές κάποιων λογαριασμών ,όπως την διαφορά από τον υπολογισμό
των αποθεμάτων με την LIFO, την απόσβεση Φήμης και Πελατείας, την
κεφαλαιοποίηση του R & D και άλλα. Η προσθήκη τέτοιων ποσών συμβάλλει
στην σωστή αποτίμηση του r ,

του ΝΟΡΑΤ και του Κεφαλαίου. Βέβαια οι

προσαρμογές των Ισ.Ροων (που αποτελούν και την πραγματική καινοτομία
πάνω στην οποία βασίζεται και το EVA ) είναι δύσκολο να υπολογιστούν μιας
και δεν είναι συμβατές με την ως τώρα διαδεδομένη λογιστική πρακτική.
Ακολουθεί ένας πίνακας με μερικές από αυτές .

Πίνακας 7

Κεφάλαιο

ΝΟΡΑΤ

Αποθεματικά Φοροαπαλλαγών

Αύξηση

σε

Αποθεματικά

Φοροαπαλλαγών
Αποθεματικά λόγω LIFO
Αθροιστική

Απόσβεση

Αύξηση σε Αποθεματικά λόγω LIFO
Φήμης

και

Απόσβεση Φήμης και Πελατείας

Πελατείας
Μη

υπολογισθείσα

Φήμη

και Αύξηση σε Μη υπολογισθείσα Φήμη

Πελατεία

και Πελατεία

Κεφαλαιοποιημένα Άϋλα

Αύξηση σε Κεφαλαιοποιημένα Άϋλα

Αποθεματικά Πλήρους κοστολόγησης

Αύξηση σε Αποθεματικά Πλήρους
κοστολόγησης

Αθροιστικά Ασυνήθη Κέρδη (Ζημίες)

Αύξηση

σε

Αθροιστικά

Ασυνήθη

Κέρδη (Ζημίες
Αποθεματικά επισφαλών Χρεωστών

Αύξηση σε Αποθεματικά επισφαλών
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Χρεωστών
Αποθεματικά Εγγυήσεων
Αποθεματικά

Αύξηση σε Αποθεματικά Εγγυήσεων
μελλοντικών Αύξηση σε Αποθεματικά μελλοντικών

εισοδημάτων

εισοδημάτων

Κατ’ αυτόν τον τρόπο υπολογίζονται και το

ΝΟΡΑΤ και το κεφάλαιο

και στη συνεχεία το r ως πηλίκο αυτών.

ΝΟΡΑΤ

r

κεφαλαίο

(97.1)

Η δεύτερη μέθοδος είναι αυτή της λειτουργικής προσέγγισης. Η
μέθοδος αυτή δίνει τα ίδια με τα παραπάνω αποτελέσματα. Μόνο που εδώ η
καταγραφή των λογαριασμών γίνεται από την μεριά της χρήσης του
κεφαλαίου, αφού και εδώ γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές Ις.Ροών.

ΝΟΡΑΤ

Κεφάλαιο
Καθαρό
Κεφάλαιο

Πωλήσεις

Κίνησης

R=

- Λειτουργικά έξοδα

Καθαρά Πάγια

-Φόροι
(98.1)
Ε3.2 Κόστος Κεφαλαίου -Χρηματοοικονομική και Λειτουργική Προσέγγιση
Εκτός όμως από το

r πρέπει να είναι γνωστό και το και το κόστος του

κεφαλαίου ,ο*,για τον υπολογισμό του EVA. Ως τέτοιο χρησιμοποιείται το
σταθμικό μέσο κόστος κεφαλαίου c* , το οποία άλλωστε χρησιμοποιείται και
στα προηγούμενα υποδείγματα

(R.I. , και προεξόφλησης ροών). Όπως και

προηγουμένως θα αναφερθεί ότι αυτό κόστος c* (wacc) νοείται περισσότερο
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σαν κόστος ευκαιρίας ,παρά σαν πληρωτέο κόστος (cash cost). Ακόμη είναι
ανάλογο του κινδύνου που εμπεριέχει η λειτουργία της σχετικής επιχείρησης.
Κατά τον G.B.

Stweart (1991) υπάρχουν

δυο προσεγγίσεις. Η

Λειτουργική και Χρηματοδοτική. Η δεύτερη είναι η γνωστή μέθοδο που έχει
προαναφερθεί
*
Ιδ.Κεφαλαίο
,,
.. Έεν .Κεφαλαίο
c* = y----------- Σ-------------- +(1 -t)b--------------------------- (99.1)
Σ υ ν. Κ εφαλαιο
Συν .Κ εφαλαιο

Όπου y

το κόστος του Ιδ.Κεφαλαίου ή αλλιώς η αποζημίωση των

μετόχων για την μεταβλητότητα των κερδών τους, (1-/)ύ η φορολογική
ασπίδα (tax shield) που παρέχει η χρηματοοικονομική μόχλευση

(αποφυγή

. ,
ν
Ξεν.Κεφαλαιο
Ιδ.Κεφαλαιο
.
φορολογησης εισοδήματος) και ---------- ----------, ---------- ----------- η αναλογία
Συν.Κ εφαλ αιο Συν.Κ εφαλ αιο
Ίδιου και Ξένου Κεφαλαίου αντίστοιχα. Το κόστος y δεν είναι εύκολα
υπολογιστεί .Εννοιολογικά ομοιάζει με το κόστος ευκαιρίας.

Συνήθως

προκύπτει όταν στο επιτόκιο μηδενικού κινδύνου (Risk Free Rate ) προστεθεί
ένα premium ως «αποζημίωση» για το κίνδυνο της εταιρείας (Market Risk
Premium) σε σχέση με αυτόν της αγοράς. Ο συντελεστής που χρησιμοποιείται
είναι ο συντελεστής της συνδιακύμανσης της απόδοσης εταιρείας και αγοράς
(συνήθως ο S&P 500 ή ο FTSE 100) ο beta. Αναλυτικότερα αυτά αναφέρονται
στο υπόδειγμα του CAPM.
Ο επιχειρησιακός κίνδυνος έχει να κάνει με τα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα
της εταιρείας και του κλάδου και το πως όλα αυτά επηρεάζουν την
μεταβλητότητα των κερδών της*. Για τον υπολογισμό του λαμβάνονται υπόψη
οι εξής γενικότερα έννοιες,
α) Ο λειτουργικός κίνδυνος (operating risk)
β) Ο στρατηγικός κίνδυνος (strategic risk)
γ) Ο κίνδυνος διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (asset menegement risk)
δ) Ο κίνδυνος μεγέθους και διασποράς (size and diversity risk)

* Αντιπροσωπεύει το ρίσκο που αναλαμβάνει ο επενδυτής προκειμένου να έχει κάποια ΝΟΡΑΤ
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Ο κίνδυνος αυτός όμως επηρεάζεται από την μόχλευση. Ειδικότερα η
χρήση Ξ.Κεφαλαίου μειώνει τον επιχειρηματικό κίνδυνο. Έτσι το c προκύπτει
από τον τύπο

c* = c 1 -Λ

ζ..Κεφαλαίο
Συν.ΚεφαλαιΟ;

(100.1)

Ανεξαρτήτως , πάντως της χρησιμοποιούμενης μεθόδου το αποτέλεσμα
είναι το ίδιο και αυτό είναι το

c*

που χρησιμοποιούν οι εταιρείες για την

προεξόφληση χρηματοροών και την πρόκριση επενδυτικών σχεδίων. Αυτό
είναι και που

χρησιμοποιείται συνήθως

και για τον υπολογισμό της

Κεφαλαιακής Χρέωσης (Capital Charge) στον τύπο του EVA.

Ε4. Χρήση του Ε VA στην αποτίμηση της Αξίας μιας επιχείρησης
Αφού έγινε η πιο πάνω αναφορά στον υπολογισμό των επιμέρους
στοιχείων που οδηγούν στο NOPAT, r,c* και EVA παρατίθεται και η βοήθεια
της στον υπολογισμό της αξίας μιας επιχείρησης.
Η προαναφέρθηκε η προεξόφληση των EVA δίνει το MVA που αποτελεί
την υπέρ το άρτιο (ή υπό το άρτιο) αξία στην οποία τιμάται μια επιχείρηση
(MV= Κεφάλαιο + MVA). Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζονταοι δυο πιθάνες
σχέσεις Αγοραίας και Λογιστικής αξίας (MVA * 0 ) μιας επιχείρησης
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Σχήμα 5

To MVA συνδέεται με το EVA όπως φαίνεται και σε σχετική έρευνα
της Stem Stewart Co (1991). Από στοιχεία 1000 αμερικάνικων εταιρειών η
αλλαγές πάνω στο EVA έχουν ανάλογες επιπτώσεις στο MVA. Στο παρακάτω
διάγραμμα 6 αναπαριστάται η σχέση που υπάρχει μεταξύ των αλλαγών της
MVA και της EVA σε δείγμα 613 εταιρειών που έχουν ομαδοποιηθεί σε 25
ομάδες των 25 εταιρειών (η τελευταία περιέχει 13 εταιρείες ).Η ομαδοποίηση
αυτή έγινε ανάλογα με τον μέσο όρο αυτών των αλλαγών μεταξύ των ετών
1984-1985 και 1987-1988 και όπως παρατηρείται

είναι αρκετά υψηλή

R2=0,885.
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Σχήμα 6
(Από Stewart 1991)

Συσχετιση αλλαγών MVA και EVA

Η

σύνδεση

αυτή

EVA

και

αγοραίας

αξίας

μιας

επιχείρησης

αποδεικνύεται και από την παρακάτω έρευνα του Stephen O’Byme

(1996)

υποδιευθυντή η της Stem Stewart Co.εταιρεία που εισήγαγε τη ανάλυση του
ΕνΑστις Η.Π.Α. Στην έρευνα αυτή ο O’Byme αρχικά βρίσκει τις σχέσεις που
υπάρχουν μεταξύ αγοραίας αξίας (MV) και EVA καθώς και με τα ΝΟΡΑΤ.

MVt ~βο+β1 χ (EVAt/K)+et

(ΐοι.ΐ)

MVt =βο+β1 χ ΝΟΡΑΤ +et
Ο

O’Byme βρίσκει ότι και τα δυο υποδείγματα έχουν υψηλή

επεξηγηματική αξία αφού τα R2 τους είναι 31% και 33% αντίστοιχα. Στη
συνέχεια κάνει κάποιες προσαρμογές στο υπόδειγμα παλινδρόμησης της EVA.
Συγκεκριμένα

α) εισάγει ξεχωριστές μεταβλητές για τις αρνητικές και τις

θετικές περιπτώσεις

ΕνΑ,β)

για να συμπεριλάβει τον τρόπο με τον οποίο η

αγορά εκτιμάει τις διαφορετικού μεγέθους επιχειρήσεις εισάγει μια μεταβλητή
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ψευδομεταβλητές, που έχουν αν κάνουν με τα ιδιάιτερα χαρακτηριστικά των
κλάδων και άλλα μακροοικονομικά και μικροικονομικά στοιχεία, με σκοπό να
ενσωματώσει τις δυνητικές επιρροές της οικονομίας. Έτσι το μοντέλο
παλινδρόμησης που χρησιμοποιεί είναι πλέον το εξής

MVt= βο+βΐ Υη^+β2Υρο8+β3 1η(κεφαλαιοί-1)+βίΣΙ] +ej

(102.1)

Όπου
Υ

η EVA κάθε περιόδου

αποπληθωρισμένη με το ανάλογο

κόστος κεφαλαίου της εταιρείας ,τα neg και pos αναφέρονται
στις περιπτώσεις θετικής και αρνητικής EVA αντίστοιχα
Κεφάλαιο t-1

Είναι το κατά την αρχή της περιόδου συνεισφερθέν κεφάλαιο

I

Είναι οι ψευδομεταβλητές

Ej

Τα στατιστικά κατάλοιπα

Για την διεξαγωγή της παλινδρόμησης ο O’Byme χρησιμοποιεί 5843
παρατηρήσεις ετησίων αποτελεσμάτων εταιρειών από την COMPUSTAT για
την περίοδο 1983-1994.
Μετά από αυτές τις μετατροπές παρατηρήθηκε υψηλότερο R2 για το
μοντέλο EVA (56%). Άλλη

μια απόδειξη της ύπαρξης υψηλής συσχέτισης

EVA και MV.
Ακόμη σε έρευνα της Corporate Renaissance Group (1996) γίνεται
συσχέτιση του λόγου MV και προς το επένδυμένο κεφάλαιο ,με το λόγο
απόδοσης ( r ) προς κόστος κεφαλαίου c .Το κεφάλαιο περιλαμβάνει όλα τα
Καθ.Πάγια συν τις προσαρμογές για έξοδα R&D και άλλα ασυνήθη στοιχεία
(προσαρμογές που έγιναν και κατά τον υπολογισμό του r ).Η συσχέτιση αυτών
των δυο έδωσε R2 0,82 ! Η υψηλη αυτοσυσχέτηση απόδειξη του ότι μια
εταιρεία που μπορεί να έχει απόδοση κεφαλαίου υπεράνω του κόστους της
(άρα και υψηλή EVA ) έχει υψηλή υπέρ το άρτιο αγοραία αξία. Επαληθεύεται
λοιπόν η σχέση r και c ,NOPAT,EVA ,MVA και του τυπου
(MV= Κεφάλαιο + MVA)
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Ε5.Ποιό Ε VΑ προεξορλείται
Έννοια συναφής με την MVA είναι αυτή της EVC(Excess Value
Created). Δηλαδή Αξία υπεράνω της Αρχικής που έχει συσσωρευτεί από την
ως

τώρα

λειτουργία

της

επιχείρησης. Όπως

Αγοραία

Αξία=Λογ.Αξία

Κεφαλαίου+MVA έτσι τώρα
Αγοραία Αξία^ΕνΌ+υΌ

(103.1)

To UC είναι έννοια που εισήγαγαν οι Peasnell και O’Hanlon (1994).
Είναι το μη επανεπενδυμένο από την εταιρία ^(po^aio(unrecovered capital).
To UC είναι το άθροισμα των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί από τους
επενδυτές-μετόχους στην επιχείρηση, απαλλαγμένο από διανομές(μερίσματα)
συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ευκαιρίας του κεφαλαίου για την
περίοδο 0 ως t.
Οι Peasnell και O’Hanlon (1994) προχώρουν στην παρακάτω ανάλυση
Συνεπώς το UC είναι για την περίοδο 0 ως s:
UC° =UCs.i +UC°_, -Cs,

(104.1)

όπου Cs είναι οι διανομές στους επενδυτές την περίοδο s.
Άρα υ^(αρχικό κεφάλαιο)—^
Για την περίοδο 0 ως t (t>s):

uc;=uc°-f>+
s=1

ΣΜ°-<
5=1

-ga+grf/?.,
.5=0

(UCo=-Co)

5=1

=-f]C5(l + r)'-J

(rUCo^-rCo)

(105.1)

s=0

Συνδυάζοντας τα προηγούμενα με την ανάλυση CSR:
bvt=bvt.t(l+r)+x“ -dt
Ισχύει:
bvt=bv0(l+r)t-|ic5(l + /-)"i+
5=1

fVa + r)'-1

(dt=Ct)

5=1
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bvt=- Σ 0(1 + r)'~s + Σ χα (1 + r)‘~s
5=0

(bv0=-C0)

5=1

bvt=UC °+(1 + r)'~s

(106.1)

5=1

Η Λογιστική Αξία του I.Κεφαλαίου κατά την t είναι ίσο με τα UC συν
την Π.Α. των R.I. ως την t.
Σύμφωνα με το RIM η αγοραία αξία Vt του I.Κεφαλαίου θα είναι:

Vt=bvt+|>(;Cr)(l + rr
r=l

Αντικαθυστώντας στον τύπο EVC:
EVUt=ValuerUC °
=(Vt-bvt)-(UC,°-bv,)

=[bvt+ Σ

)(1 + r)'T -bvt]-[UC,° -UC,° + Σ < (1 + O'"' ]

r=1

5=1

= Σ E«r)0 + r)~r + Σ < (1 +
r=1

(107.1)

5=1

Δηλαδή η δημιουργηθείσα (EVC) αποτελείται κατά τους Peasnell
και O’Hanlon (1994). από α)την παρούσα αξία των R-Ι.κατά την περίοδο Ο
ως t (Αυτή είναι η αξία της επιχείρησης που έχει αναγνωριστεί από το
λογιστικό κύκλωμα) και β) από την αξία που δεν έχει πραγματοποιηθεί
αλλά αναμένεται

(Αυτό είναι το κομμάτι που ο Stem Stweart αποκαλεί

MVA στην προηγούμενη).

Ε6. Χρήση του ΝΟΡΑ Τ
Μια συγγενής μέθοδο αποτίμησης η οποία βασίζεται όχι στο EVA αλλά
στο ΝΟΡΑΤ είναι η παρακάτω.
Σύμφωνα με τους Modiglianni & Miller η αξία μιας επιχείρησης ισούται
με την αγοραία αξία του Ιδιου Κεφαλαίου της

(equity) και του Ξένου

Κεφαλαίου (dept).
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V= D+E

(108.1)

Γνωρίζοντας το V και το D μπορεί να βρεθεί η αξία Ρ της μετοχής της
επιχείρησης.
V= D+E ^>E=V-D
Ρ=Ε/Ν

Όπου Ν το πλήθος των μετοχών
Υπολογίζοντας την αξία της επιχείρησης κατά τον ίδιο τρόπο που
βρίσκεται

και

την

αξία

ενός

χρεογράφου

απεριόριστης

διάρκειας.

Προεξοφλώντας δηλαδή τις ροές που αναμένεται να έχει αυτή η εταιρεία με το
κόστος του κεφαλαίου της στο άπειρο.

V= D+E =>
V=NOPATl/ (l+c)+ ΝΟΡΑΤ2/ (1+c)2 +...+ ΝΟΡΑΤν/ (l+c)v=NOPAT/c
(109.1)

Όπου C το κόστος του επιχειρηματικού κινδύνου ,που θεωρείται σταθερό

Στην αξία της όμως πρέπει να προστεθεί και ένα ποσό που αντιστοιχεί
στο ποσό των φόρων που γλιτώνει λόγω ύπαρξης Ξένου Κεφαλαίου στην
κεφαλαιακή της διάθρωση.

V= D+E
V— NOPAT/C+ Π.Α. Αποφυγή Φορολόγησης^
V= NOPAT/c+Td

(ΐιο.ΐ)

Τέλος στο υπόδειγμα αυτό του Stweart (1991) πρέπει να προστεθούν
και τα μελλοντικά εισοδήματα που αναμένεται να έχει η επιχείρηση από τα
επενδυτικά της σχέδια για χρονικό ορίζοντα Τ.

V= NOPAT/c+tD+ I(r ~ C*)T
c * (1 + c*)

(ΐιι.ΐ)
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Ο χρονικός ορίζοντας Τ είναι ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα
(περίπου 5 έτη)μετά το οποίο η επιχείρηση δεν έχει την ευκαιρία να
πραγματοποιεί επενδύσεις τέτοιες που να της αποφέρουν εισόδημα μεγαλύτερο
του κεφαλαίου της (r-c*)>0 οπότε 1=0 μετά από αυτή την περίοδο.

Ε7.Το EVA ως μέσω αποτίμησης και χρηματοικονομικό εργαλείο
Το υπόδειγμα δεν έχει και ιδιαίτερη αξία σαν μοντέλο υπολογισμού της
V απλά σημειώνεται διότι σκοπός είναι να δειχτεί η θέση των Modiglianni &
Miller ότι ανεξαρτήτως του προεξοφλούμενου

στοιχείου η

αξία

μιας

επιχείρησης που θα βρει ένας μελετητής θα είναι η ίδια. Επειδή αν από το
ΝΟΡΑΤ αφαιρεθούν

τα ποσά που επενδύονται στην επιχείρηση I

θα

προκύψουν οι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (FCF) της εταιρείας

ΝΟΡΑΤ-Αύξηση Κ.Κίνησης-Καθαρή Αύξηση Παγίων =FCF

(112.1)

Το ΝΟΡΑΤ και κατά επέκταση το μοντέλο της EVA συνδέονται με όλα
τ αλλά μοντέλα της θεωρίας Μ&Μ. Το αποτέλεσμα συνεπώς που θα δώσει η
EVA

όπως ισχυρίζεται ο Stweart, θα είναι σχεδόν όμοιο με τις άλλες

μεθόδους. Σχεδόν διότι στο υπόδειγμα αυτό γίνονται και οι προσαρμογές των
Ισ.Ροών που είναι δυνατό να έχουν θεαματικές επιπτώσεις σε κάποιους
λογαριασμούς.
Συνοπτικά η σημασία της EVA σαν υπόδειγμα δεν έγκειται τόσο στην
ιδιότητα του να δίνει ακριβείς τιμολογήσεις, όσο περισσότερο να μας παρέχει
πληροφόρηση για τις δραστηριότητες που αναλαμβάνει η επιχείρηση για να
δημιουργεί αξία προς όφελος των μετόχων της. Γι’αυτό άλλωστε και είναι
ιδιαίτερα χρήσιμη σαν “εσωτερική” μέθοδο αποτίμησης που χρησιμοποιείται
από το Διοίκηση το οποίο είναι και σε θέση να έχει την απαραίτητη
πληροφόρηση

που απαιτείται για τον υπολογισμό της (βλ.προσαρμογή

Ισοδύναμα .Ροώνλ'Οταν λοιπόν γίνονται κάποιες από τις παρακάτω κινήσεις οι
μέτοχοι και οι μελετητές της εταιρείας θα πρέπει να είναι βέβαιοι για μια
επερχόμενη αύξηση της αξίας των μετοχών που κρατούν. Αυτές είναι οι εξής:
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α.Όταν αυξάνεται το τ,άρα και η διάφορα r-c*,χωρίς να αυξηθεί το
κεφάλαιο που επενδύεται, απλά γίνεται πιο αποδοτική χρήση του ήδη
υπάρχοντος.
β.Επενδύεται επιπλέον κεφάλαιο σε σχέδια με απόδοση ανώτερη του c*.
γ.Ρευστοποίηση

επενδύσεων ή περικοπή της παροχής κεφαλαίων σε

επενδύσεις με απόδοση μικρότερη του c*.
Το υπόδειγμα EVA τελικά από άποψη μεθοδολογίας δεν διαφοροποιείται
πολύ από τα άλλα υποδείγματα όπως το DDM, DCFM και RIM που
παρουσιάστηκαν. Αν ο πυρήνας της αξίας μιας μετοχής είναι η αξία που
δημιουργείται από την λειτουργία μιας επιχείρησης τότε η προεξόφληση των
πόσων που συσσωρεύει (MVA) αυτή για λογαριασμό των μετόχων της είναι
μια αποτίμηση της αξίας της μετοχής.
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Αεύτεοο Μέοοσ

’ΣΤ Κεφάλαιο Ποσοτικές Μέθοδοι Αποτίμησης
Πέρα από τις ως τώρα πρακτικές, για την αποτίμηση της αξίας του
ιδιωτικού κεφαλαίου που αναφέρθηκαν στην αρθρογραφία υπάρχει και μια σειρά
άλλων μεθόδων οι οποίες δεν ακολουθούν την ίδια μεθοδολογία,δηλαδή την
προεξόφληση ενός μεγέθους. Συνεπώς αποτελούν μια διαφορετική ομάδα
υποδειγμάτων.

Οι μέθοδοι αυτές γενικά χαρακτηρίζονται ως «ποσοτικές

μέθοδοι». Μέθοδοι οι οποίες συνδυάζουν μια ευρεία γκάμα δεδομένων, πολύ
μεγαλύτερη από την σχετικά περιορισμένη των μεθόδων θεμελιώδους ανάλυσης.

ΣΤ1 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα
Μια ιδιομορφία των ποσοτικών μεθόδων είναι ότι στην πλειοψηφία τους
δεν είναι «θετικού» χαρακτήρα όπως οι θεμελιώδους ανάλυσης. Δηλαδή δεν
δίνουν μια εκτίμηση για την αξία - όπως την αντιλαμβάνεται η κάθε μία - έχουν
περισσότερο συμβουλευτικό ή περιγραφικό (normative) ύφος. Οι ποσοτικές
μέθοδοι συμβουλεύουν τους επενδυτές πώς να ενεργήσουν.
Ακόμη δεν έχουν την θεωρητική θεμελίωση που παρατηρείται στις
προαναφερθείσες εξισώσεις. Οι θεωρίες των χρημ/κών, της λογιστικής καθώς
και τις μικροικονομικής και μακροοικονομικής ακολουθούν εκ των υστέρων,
πολλές φορές, για να αιτιολογήσουν αποτελέσματα και συσχετίσεις μεταβλητών
στα παραγωντίκα υποδείγματα (factors models) που καταλήγουν οι μελετητές.
Ως εκ τούτου στερούνται θεωρητικής βάσης, αντίθετα από τις κρίσεις αυτών
δημιουργούνται προσπάθειες πρακτικής τεκμηρίωσης θεωριών. Συνέπεια αυτού
είναι να μην αποτελούν σημείο αναφοράς (αντίθετα με την πλειοψηφία των
κλασσικών θεμελιωδών αναλύσεων) για υπόλοιπους μελετητές παρά μόνο για
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την μεθοδολογία τους και την διαχείριση των δεδομένων καθώς και τα τελικά
αποτελέσματα.
Παρ’ όλα αυτά έχουν και πλεονεκτήματα που τις καθιστούν αρεστά.
Ελλείψει

θεωρητικών

περιορισμών

(για

την

λογιστική

πρακτική,

την

φορολόγηση, την επίπεδη ή μη διάβρωση επιτοκίων κ.ά.) είναι πολύ πιο
ευέλικτες. Επίσης η ολοένα και καλύτερη επεξεργασία δεδομένων σε συνδυασμό
με τεχνικές στατιστικής ή γραμμικού προγραμματισμού και άλλων συγγενών
τεχνικών δίνει περιθώριο για πιο αναλυτικά αποτελέσματα.
Επιπλέον είναι πιο προσαρμοσμένες στην πραγματικότητα και πιο
δυναμικές. Για τον λόγο αυτό και χρησιμοποιούνται ως εργαλεία για την
πρόταση επενδυτικών στρατηγικών ακόμη και αν στοχεύουν στην κερδοσκοπία.
Όλος ο χαρακτήρας τους επικεντρώνεται στην πρόταση των
Ου και Penman (1989): «Το λόγο έχουν τα δεδομένα» (Let the data speak).

ΣΤ2 Κατευθύνσεις Ποσοτικών Μεθόδων
Οι θεμελιώδεις αναλύσεις ξεκινούν,όπως λενε και οι Ου και

Penman

(1989), προσπαθώντας μέσω των θεμελιωδών στοιχείων των οικονομικών
καταστάσεων να ανακαλύψουν μια τιμή. Η τιμή αυτή λαμβάνεται σαν ενδεικτική
τιμή (benchmark). Γύρω από αυτήν θα πρέπει να ταλαντώνεται η αγοραία τιμή
μιας μετοχής μέχρι να καταλήξει στην fundamental τιμή της. Ακόμη θα
χρησιμοποιείται η τιμή αυτή σαν όργανο για την εύρεση υπερεκτιμημένων ή
υποεκτιμημένων μετοχών.
Οι ποσοτικές μέθοδοι λαμβάνουν τις αγοραίες τιμές ως ενδεικτικές τιμές
και θεωρούν ότι είναι αρκετές για να εκτιμήσουν την αξία μιας επιχείρησης.
Ακολούθως σε ένα ποσοτικό υπόδειγμα γίνεται προσπάθεια από τον εκάστοτε
μελετητή να εκτιμηθεί η ικανότητα των ποσοτικών μεθόδων να αξιοποιούν τις
πληροφορίες που υπάρχουν.
Επίσης οι ποσοτικές μέθοδοι ως ζητούμενο του οποίου την εξάρτηση από
τα λογιστικά δεδομένα αναζητούν, δεν είναι η αξία μιας μετοχής ή μιας
εταιρείας, αλλά η απόδοση της. Ερευνούν δηλαδή ποιές μεταβλητές είναι καλοί
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εκτιμητές της απόδοσης. Ως απόδοση R μιας μετοχής εννοείται ο λόγος
Ρ -Ρ
°

R="'n

°που Ρι - Ρο η μεταβολή της τιμής μιας μετοχής μεταξύ δύο

διαδοχικών περιόδων προς την τιμή τους ενός υπολογισμού Ρ0

ΣΤ3 Χαρακτηριστικές Μελέτες
ΣΤ3.1 Ball-Brown
Μία από τις πρώτες εργασίες που αναφέρονται στην βιβλιογραφία και
κίνησε στη συνέχεια το ενδιαφέρον και άλλων μελετητών είναι αυτή των Ball
και Brown (1968). Στην εργασία τους πάνω στη σχέση απόδοσης καιλογιστικών
δεδομένων

έκαναν τον έλεγχο της μηδενικής υπόθεσης ότι τα λογιστικά

στοιχεία των κερδών δεν είναι χρήσιμα στους επενδυτές της χρηματαγοράς,
ενάντια στην υπόθεση ότι είναι. Η μηδενική υπόθεση απορρίφθηκε. Ο όρος
«χρήσιμα» στην συνέχεια αντικαταστάθηκε από το «σχετικά» και «έγκαιρα»
στοιχεία των καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσης. Στη συνέχεια κατέληξαν ότι
«Από όλες τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες, στην περίοδο του έτους, οι
μισές και πλέον περικλείονται στο ύφος των κερδών του έτους αυτού».
Στην δεύτερη έκδοση της εργασίας τους διατυπώνουν [ Β&Β (1972)] την
άποψη ότι «ένα σημαντικό κομμάτι θεωριών στηρίζει την πρόταση ότι οι
κεφαλαιαγορές είναι αποτελεσματικές και ανεπηρέαστες, πάνω στην άποψη ότι
εφόσον η πληροφόρηση είναι αποτελεσματική για την διαμόρφωση των τιμών
των αξιογράφων τότε η κεφαλαιαγορά θα προσαρμόζει τις τιμές της βασιζόμενη
σ’ αυτή».
Η συσχέτιση αποδόσεων και κερδών ,για τους Β&Β, δηλαδή είναι αρκετή
για την διατύπωση της θεωρίας της αποτελεσματικής αγοράς.

ΣΤ3.2 Μελέτες με βάση τους Ball-Brown
Η κύρια επίπτωση αυτής της μελέτης ήταν ότι ανέπτυξε μια προσέγγιση
μέτρησης του αποτελέσματος της πληροφορίας (οποιασδήποτε μορφής) στην
αξία των μετόχων (shareholder wealth).
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Ειδικότερα πάνω σε αυτό το θέμα - σχέση κερδών και απόδοσης - έγιναν
πολλές μελέτες. Στις μελέτες αυτές γίνονατι προσσπάθειες να διευκρινιστεί η
σχέση της απόδοσης με τα κέρδη και άλλες μεταβλητές για ένα ορισμένο
χρονικό διάστημα προσαρμογής (χρονικό παράθυρο).Σε κάθε μια έρευνα οι
χρησιμοποιούμενες μεταβλητές για τη μέτρηση της απόδοσης και των κερδ'ψν
ποικίλουν. Ορίστε μερικές από αυτές για την περίοδο 1980-88.
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ΣΤ3.3 Αλλαγή κατεύθυνσης των μελετών .Lev και Easton & Harris
Τα αποτελέσματα των μελετών είναι μάλλον πενιχρά, τα χαμηλά R2 οδηγούν
στην απόριψη της σχέσης απόδοσης-κέρδους. Ο Lev (1989) διατυπώνει την
άποψη ότι εφόσον οι τιμές των μετοχών (και τα επέκταση και οι αποδόσεις
αυτών) αντικατοπτρίζουν τις προσδοκίες για τα μελλοντικά κέρδη πριν ακόμη
αυτά ανακοινωθούν, είναι φυσιολογικό να συσχετίζονται οι αποδόσεις με τα
μη

αναμενόμενα

κέρδη

(νέες

πληροφορίες)

παρά

με

τα

ανακοινωθέντα.Αναφέρει ο Lev
Έστω δηλαδή ότι η αξία της εταιρείας κατά την περίοδο ο V0 είναι ίση
με την αναμενόμενη Π.Α. των μελλοντικών Τ.Ρ. (ή μερισμάτων) στους
μετόχους.

V0 =E(Cf ):Cf ~N(E(C? ),σ2)

(1.2)

Αν τα κέρδη της πρώτης περιόδου el ανακοινωθούν πριν παρατηρηθεί
οποιαδήποτε Τ.Ρ. (ή μέρισμα) οι πληροφορίες που περιέχουν επιτρέπουν την
αναθεώρηση των προσδοκιών για την Π.Α. των Τ.Ρ. Αν δηλαδή:
βι = aCf + e e ~Ν(0,62)

(2.2)

όπου το α είναι μια παράμετρος μεγέθους και e ανεξάρτητο του CF. Με την
ανακοίνωση:

V1=t(Cf/ei)

(3.2)

Με τον κανόνα Bayes:

e,/a,E(Cf)
a 2_2
σ

t(Cf/e, )=σ2

-=v,

(4.2)

a 2σ 2

Η μεταβολή της τιμής σχετικά με την ανακοίνωση των κερδών θα είναι:

e1/a + E(Cf)
2 2
, —-E(Cf)
ν,-ν0--__2 α σ =-E(Cf )=—----- —
1

σ

2

1

+"

2

α σ

2

1+

(5.2)

α 2σ 2
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όπου ei - E(e]) τα μη αναμενόμενα κέρδη. Η σχέση τους με την VrV0 θα είναι
R] = 1 όσο: α) τα αναμενόμενα κέρδη υπολογίζοντας ικανοποιητικά από την
2

Ε^), β) ο λόγος

α σ

είναι σταθερός και γ) το πληροφοριακό περιεχόμενο

των κερδών είναι υπεύθυνο για την αλλαγή στη Vt.
Γενικά πάντως ο Lev (1989) απορρίπτει την παντοδυναμία της σχέσης
Απόδοσης/κερδών που είναι επικρατούσα στην περίοδο ‘60-‘70 άποψη, και
κρίνει τη συνεισφορά των κερδών ως μετριοπαθή. Αίτια αυτού κατονομάζει
την μαθηματική μεθοδολογία αλλά και τη μη-ορθολογική συμπεριφορά των
επενδυτών (noise traiding). Βάρος ιδιαίτερο όμως δίνεται στην τρίτη εξήγησή
του· στο χαμηλό πληροφοριακό περιεχόμενο των κερδών. Αυτό μπορεί να
οφείλεται

σε

επιρροές

της

λογιστικής

πρακτικής

και

σε

μεθόδευση

(manipulation) των οικογενειακών καταστάσεων εκ μέρους των διοικούντων.
Συνεπώς το ζήτημα επικεντρώνεται στην εξέταση του ρόλου των λογιστικών
κανόνων στην αποτίμηση των κεφαλαιακών στοιχείων.
Έτσι σε μια επόμενη εργασία του ο Lev και ο Thiagarajan (1993)
διαμόρφωσαν ένα νέο «υπόδειγμα» παλινδρόμησης R και μεταβολής των
κερδών.
Ri = α + bAEi + ui

(6.2)

Όπου
(ΔΕ): ετήσια μεταβολή των EPS αποπληθωρισμένο (deflated) κατά την
αξία της μετοχής στην αρχή της περιόδου.
Σ’ αυτήν την παλινδρόμηση προστίθονται και οι επιρροές 12
επιλεγμένων

θεμελιωδών

«οδηγών»

όπως

αυτοί

περιγράφησαν

και

προτείνονται από άλλους αναλυτές. Οι μεταβλήτες αυτές παρουσιάζονατι στον
πιο κάτω πίνακα 9.
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Πίνακας 9
Μετρώνται ως

Μεταβλητές

1

Αποθέματα

2

Εισπρακτέοι Λογαριασμοί

3

Δ.Αποθέματος - Δ. Πωλήσεων
Δ.Εισ.ΛογαριασμώνΔ.Πωλήσεων
Δ. Β ιομηχανικώνΚεφαλαιακών

Κεφαλαιακές Δαπάνες R και D

Δαπανών ή (R & D) - Δ. Κεφ.
Δαπάνες (R&D) της επιχείρησης
4

Δ.Πωλήσεων-Δ.Μ. Περιθωρίου

Μικτό περιθώριο κέρδους

Κέρδους
5

Πωλήσεις και Διοικητικά Έξοδα (S.A.)

6

Προβλέψεις Επισφαλών Χρεωστών

7

Αποτελεσματικό % Φόρου

ΔΈ.Α. - Δ. Πωλήσεις
Δ Ε. Χρεωστών - Δ. Επισφαλών
ΚΠΦ, (Τμ - ΤΟ
ΚΠΦ = Κέρδη προ Φόρων
αποπληθωρισμένα

κατά

την

αρχική τιμή

8

Ανεκτέλεστα έργα

9

Εργατική δύναμη

Δ. Πωλήσεις -Δ.Ανεκτέλεστων

ιΠωλήσεις
ιωΛησεις,

Πωλήσεις,.!

Πλ.εργαζομένων, _,

Πλ.εργαζομένων,.

/Πωλήσεις} προς

το Πλήθος των Εργαζομένων
10 LIFO

Ψευδομεταβλητές 0 για LIFO, 1 για FIFO

11 Πρόκριση από ελεγκτές

1 για πρόκριση, 0 για μη πρόκριση

Η νέα εξίσωση παλινδρόμησης που προκύπτει είναι
R^a+boAPTE+^bjSji+ui

(7.2)

j=1

όπου ΔΡΤΕ η ετήσια μεταβολή των ΚΠΦ επί ένα μείον το αποτελεσματικό
ποσστό φόρου.
Από την παλινδρόμηση των στοιχειών της COMPUSTAT παρατηρείται
λ

μια εντυπωσιακή βελτίωση του R για τη δεύτερη ενισχυμένη γραμμική σχέση
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συγκριτικά με την πρώτη, για όλα τα έτη (1974-88) που υπάρχουν διαθέσιμα
στοιχεία. Ακόμη οι παράμετροι των «οδηγών» δείχνουν να επιδεικνύουν
συμπεριφορά ανάλογη με την ήδη αναμενόμενη, από τους αναλυτές. Συνεπώς
οι υπόλοιπες εισηγμένες πληροφορίες συμβάλλουν στην ακόμα καλύτερη
εκτίμηση της R.
Επίσης οι Easton & Harris (1991) δείχνουν την σχέση που υπάρχει
μεταξύ του επιπέδου των τωρινών λογιστικών κερδών για την τιμή στην αρχή
μιας περιόδου (Xt/Pt-1) και των αποδόσεων των μετοχών.
Η σχέση που προτείνουν είναι:
Rt = at0 + alt (Xt / Ρ,_0 + et

(8..2)

όπου Rt = (APt + dt) / Pt_i
Αν στην πιο πάνω σχέση ενσωματωθεί και η αλλαγή των κερδών προς
την τιμή τότε:
R> = Yot + Yu (Xt / Pt-i) + Yi (AXt / Pt-i) + et

(9.2)

Τα αποτελέσματα αυτών των παλινδρομήσεων, που είναι σύμφωνο με
πιο θεωρητικώς τεκμηριωμένα υποδείγματα [Demski & Sappington (1989),
Ohlson

(1989)]

δηλώνουν

ότι και

δύο

μεταβλητές

είναι στατιστικώς

σημαντικές και παίζουν ρόλο στην αποτίμηση.
Περιπτώσεις στην βιβλιογραφία εργασειών που κινούνται προς την ίδια
κατεύθυνση και αφορούν τις συσχετίσεις μεταβλητών (είτε κερδών ,ειτε
μεταβολές κερδών)

με τις αποδόσεις εμφανίζονται και σε άλλες μελέτες

μεταξύ των οποίων οι Rosenberg, Reid & Lonstein (1985), De Nondt & Thaler
(1987), Chan, Hamao & Lakonisnok (1991), Fama & French (1992) που
αποκαλύπτουν σχέση λογιστική προς αγοραία αξία και R. Ακόμη οι Basu
(1977) και Jaffe, Keim και Westerfiled (1984) για την σχέση κερδών και
αποδόσεων και Lakonishok, Shteifer και Vishny (1993) για σχέση απόδοσης
και ιστορική αύξηση πωλήσεων. Τέλος σαν εκτιμητές των αποδόσεων
αναφέρονται και ο δείκτης Ρ/Ε καθώς και η επίδραση του μεγέθους μιας
επιχείρησης (size effect) Basu (1977), Reignaum (1981), Cook και Rozeff
(1984).
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ΣΤ3.4 Factor Models
Μια ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν τα παραγοντικά μοντέλα ( factor
models). Τα μοντέλα αυτά είναι παλινδρομήσεις με εξαρτημένη μεταβλητή την
απόδοση

R ενός χρεογράφου

και εξαρτημένης (one

factor model) ή

εξαρτημένες μεταβλητές (multi factor) μεταβλητές διάφορα δεδομένα Τα
δεδομένα αυτά είναι τόσο οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης αλλά (και εδώ
είναι η διαφορά τους με τα άλλα προηγούμενα υποδείγματα) και άλλα
μακροοικονομικά

μεγέθη

πο

επιρεάζουν

γενοκότερα

το

οικονομικό

περιβάλλον. Τέτοια μπορεί να είναι ο ρυθμός αύξησης ΑΕΠ, ο πληθωρισμός, η
απόδοση των κρατικών ομολογιών, η απόδοση ομοειδών επιχειρήσεων, η τιμή
του πετρελαίου και πολλές άλλες [Kritzman (1993),Connor (1995)]

ΣΤ4 Ποσοτικές Μέθοδοι και επενδυτικές τακτικές .Το παράδειγμα των Ou και
Penman
Μια εφαρμογή ενός ποσοτικού υπόδειγμα, όπως αναφέρθήκαν πιο πάνω
είναι και αυτή

των Ou & Penman (1989). Βασιζόμενοι σε προηγούμενες

αναλύσεις των Beaver, Kettler & Scholes (1970) και Rosenberg & Marathe
(1975)

προσπάθησαν

να

εντοπίσουν

παραμέτρους

των

οικονομικών

καταστάσεων που μπορούν να προβλέψουν μελλοντικές αποδόσεις μετοχών.
Χρησιμοποιώντας στοιχεία της COMPUSTAT και την τεχνική LOGIT
προσπάθησαν να εκτιμήσουν την πιθανότητα αύξησης των κερδών Prjt, της
επιχείρησης I, για τα επόμενα έτη t. Αυτή η αύξηση είναι η μεταβολή των
πρωταρχικών κερδών (κέρδη πριν από εξαιρετικά γεγονότα) αν μετοχή epsu+1 epsjt - driftit+1. Ο τελευταίος όρος υπολογίζεται ως ο μέσος όρος της αύξησης
των eps για τα 4 προηγούμενα έτη της t+Ι χρονιάς και χρησιμοποιείται για να
απαλειφθεί η επιρροή της ειδικότερης τάσης σε κάθε επιχείρηση.
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Για την εύρεση του Ργ εξετάζονται αρχικά 68 μεταβλητές για 2
περιόδους

1965-72

και

1973-77.

Από αυτές,

σε

ένα δεύτερο στάδιο

απορρίπτονται οι μη σημαντικές για ρ 0,10. Το μοντέλο καταλήγει σε ένα που
περιλαμβάνει 19 μεταβλητές για την περίοδο 1965-72 και 18 για την περίοδο
1973-77. Από τις μεταβλητές αυτές μόνο 6 είναι κοινές και για τις δύο
περιόδους. Στον πίνακα

9 αναφέρονατι οι μεταβλητές που επιλέχθησαν να

χρησιμοποιηθούν, από τους Ου και Penman

Πίνακας 9
Μεταβλητές υποδείγματος Ου και Penman

Μεταβλητή

2 % Δ του Κυκλ.Ενεργητικού
4 % Δ του Δείκτη Ρευστότητας
8 % Δ της Απόδοσης
Αποθεμάτων
9 Απόθεμα /Περ. Στοιχεία
10 % Δ του 9
11 % Δ των Αποθεμάτων
12 % Δ των Πωλήσεων
13 % Δ των Αποσβέσεων
14 Δ στα μερίσματα/Μετοχή
16 % Δ Απόσβεση /Πάγια
17 ROE
18 Δ στο 17
19 % Δ Κεφ.Έξοδα/Πάγια
20 19 με μια χρονική Υστέρηση
21 Ξένο Κεφάλαιο /Ίδιο Κεφάλαιο
22 % Δ στο 21
30 % Δ στο Πωλήσεις
/Περ.Στοιχεία
31 ROA
32 Απόδοση Τελικού Κεφαλαίου
33 Μικτό Περιθώριο Κέρδους
38 % ΚΠΦ/Πωλήσεις
41 Πωλήσεις /Ταμείο
53 % Δ στα Περ.Στοιχεία
54 Τ.Ροές προς Ξένο Κεφάλαιο
55 Κεφάλαιο Κίνησης /Περ. Στοιχεία
57 Λειτουργικά Κέρδη /Περ.Στοιχεία

Συσχέτιση
περίοδον
1965-1972

Συσχέτιση
περίοδον
1965-1972

-1.2105
0.8185
0.1663

-0.1231

-0.5017
-3.0754
0.5613

-1.077
-0.7526
0.2945
0.4646
-1.5189
-1.9197
0.42124

-0.0659
-0.0758

-0.0288
-0.0334

0.1514
0.5754
-0.42089
-3.0088
0.8152

-11.3727

0.0141
-0.003
-0.9628
0.3282
-0.2726

0.9571
3.5859
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61 Αποπληρωμή Μακρ. Χρεών
ως %Συν. Μακρ. Χρεών
66 Μετρητά Μερίσματα /Ταμ.Ροές

0.5079

0.0576

2.4112

0.7416

Στη συνέχεια με δεδομένα της περιόδου 1965-72 υπολογίζεται η
πιθανότητα μια μετόχη να εμφανίσει κέρδη την προσεχή το Ργ για την περίοδο
1973-77 και δεδομένα 1973-77 το αντίστοιχο Ργ της περιόδου 1978-83. Αυτά
τα Ργ

συγκρίνονται με τις περιπτώσεις που μια εταιρεία είναι όντως

κερδοφόρα για την συγκεκριμένη περίοδο. Αν το όριο για να θεωρήσουμε μια
εταιρία κερδοφόρα είναι το 0,6 (ή 0,4 για να θεωρηθεί ζημιογόνος) τότε οι
προβλέψεις είναι σωστές για το 66% και το 67% αντίστοιχα των περιπτώσεων
για τις περιόδους 1973-77 και 1978-83.
Στο τελικό στάδιο σχεδιάζονται χαρτοφυλάκια όπου ο επενδυτής
παίρνει θέση αγοραστή (long position) για τις περιπτώσεις Ργ>0,6 και θέση
πωλητή (short position) για τις περιπτώσεις Ργ <0,4.
Η πιο πάνω επενδυτική στρατηγική αποδεικνύεται αποτελεσματική. Οι
αποδόσεις των χαρτοφυλακίων είναι ανάλογες με τις προβλεπόμενες. Η
ανάπρυξη του υποδείγματος είχε ως βάση την θεώρηση των Ball & Brown
(1968) για την σχέση απόδοσης - κερδών.
Εφόσον τα ποσοτικά υποδείγματα έχουν

σαν σκοπό έχουν να

αποδείξουν την σχέση κάποιων μεταβλητών με την απόδοση μιας μετοχής,
επαγωγικά σχετίζουν τις μεταβλητές αυτές με τις τιμές των μετοχών. Μια
μετοχή ή χαρτοφυλάκιο (όπως συνήθως εξετάζεται) που εμφανίζεται να έχει
μια αρκετά μεγάλη απόδοση, σε μια τέλεια αγορά είναι μια μετοχή
υποτιμημένη. Μέσω των κερδοσκοπικών πιέσεων η μετοχή θα ισορροπήσει σε
μια τιμή που η απόδοσή της είναι η επικρατούσα στην αγορά. Γι’ αυτό το λόγο
οι μέθοδοι αυτοί είναι πιο πολύ

κερδοσκοπικού

και συμβουλευτικού

χαρακτήρα παρά υποδείγματα ακριβής υπόδειξης τιμών.
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ΣΤ5 Ένα θεωρητικό υπόδειγμα .To CAPM
Ξεχωριστή θέση μεταξύ των ποσοτικών θεωριών έχει το Υπόδειγμα
Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων (Capital Asset Prissing Model) ή CAPM.
Είναι ένα υπόδειγμα που κάνει συχνά την ενφάνιση του

στην επιστημονική

αρθρογραφία και βιβλιογραφία και μια καλή θεωρητική τεκμηρίωση.
Πρώτα απ’ όλα το CAPM είναι ένα υπόδειγμα που συνδέει τον κίνδυνο
μιας εταιρίας με την απόδοση που θα έχει.

ΣΤδ.ΙΘεωρια Κεφαλαιαγοράς (CAPITAL MARKET THEORY) και Υπόδειγμα
Τιμολόγησης Κεφαλαιακών Στοιχείων (CAPITAL ASSET PRICING MODEL)
Οι Sharpe (1964), Litner (1965) και Mossin (1966), έχοντας υπόψη την
θεωρία χαρτοφυλακίου, όπως διατυπώθηκε και αναλύθηκε από τον Markowitz,
ανέλαβαν να διερευνήσουν τον τρόπο με τον οποίο τιμολογούνται τα
περιουσιακά στοιχεία, πράγμα το οποίο ανέλυσε ο δεύτερος περιορίζοντας την
έρευνά του μόνο στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να συμπεριφέρεται ο
επενδυτής. Οι τρεις κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η αποτίμηση των
κεφαλαιακών στοιχείων συνδέεται άρρηκτα με ένα μέγεθος κινδύνου που με τη
σειρά τον σχετίζεται άμεσα με το συνολικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου της
αγοράς.
Οι υποθέσεις στις οποίες στηρίχθηκαν οι Sharpe W., Litner J. και
Mossin J. είναι οι ακόλουθες:
α

Η αποτίμηση των χαρτοφυλακίων γίνεται με την εκτίμηση αυτών στην
βάση των αναμενόμενων αποδόσεων και τυπικών αποκλίσεων τους σε
επενδυτική περίοδο που είναι κοινή για όλους τους επενδυτές και
χαρακτηρίζεται από ομοιομορφία των αποφάσεών τους,

β

Ο επενδυτής θα επιλέξει το χαρτοφυλάκιο εκείνο που θα του προσφέρει
την μεγαλύτερη δυνατή αναμενόμενη απόδοση και το μικρότερο δυνατό
κίνδυνο (τυπική απόκλιση).

γ

Απείρως διαιρετά είναι τα περιουσιακά στοιχεία και ο επενδυτής σε
θέση να προβεί σε αγοραπωλησίες οποιασδήποτε ποσότητας.
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δ

Τόσο ο δανειζόμενος, όσο και δανειστής επενδυτής μπορούν να
προχωρήσουν σε συναλλαγές σ’ ένα κοινό για όλους επιτόκιο, αυτό της
αγοράς.

ε

Κόστη συναλλαγών και φορολογικές επιβαρύνσεις δεν υφίστανται, ενώ
επιτρέπεται η ανοιχτή πώληση των χρεογράφων,

στ

Ελεύθερη και άνευ κόστους είναι η διακίνηση των πληροφοριών μεταξύ
των επενδυτών.

ζ

Από μόνος του ένας επενδυτής δεν είναι σε θέση να κατευθύνει την
αγορά προς όφελος του, κάνοντας μια, κατάλληλη διαχείριση των
περιουσιακών του στοιχείων.

η

Η θεωρία της χρησιμότητας (Utility Theory) βρίσκεται σε ισχύ και οι
επενδυτές

συμπεριφέρονται

ορθολογικά,

επιδιώκοντας

την

μεγιστοποίηση της ατομικής συνάρτησης χρησιμότητας,

θ

Ομοιογένεια χαρακτηρίζει τη

συμπεριφορά όλων των επενδυτών

αναφορικά με τα χαρακτηριστικά στοιχεία (τυπική απόκλιση και
αναμενόμενη απόδοση) των περιουσιακών στοιχείων των οποίων είναι
κάτοχοι.
Σύμφωνα με την 4η

υπόθεση, ο επενδυτής μπορεί να εισάγει στο

χαρτοφυλάκιό του και ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν αντιμετωπίζει
κίνδυνο (risk-free asset). Ταυτόχρονα, το άτομο γνωρίζει εκ των προτέρων την
απόδοσή του στο τέλος της περιόδου (orf = 0, απόδοση ίση με RF). Αναφορά
γίνεται στα λεγόμενα χρεόγραφα σταθερού εισοδήματος, όπως τα έντοκα
γραμμάτια, δημοσίου ή τα ομόλογα.
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Σχήμα 7: Τα αποτελεσματικά χαρτοφυλάκια που περιλαμβάνουν χρεόγραφα με κίνδυνο και ένα riskless
asset

Με την εισαγωγή του μηδενικού κινδύνου περιουσιακού στοιχείου, το
σύνολο

των

αποτελεσματικών

χαρτοφυλακίων

(new

efficient

set)

μεταβάλλεται και τώρα απεικονίζεται διαγραμματικά από την εφαπτομένη στο
σύνολο των δυνατών (feasible set) χαρτοφυλακίων του Markowitz, η οποία
ξεκινά από την απόδοση του περιουσιακού στοιχείου χωρίς κίνδυνο.
Η αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου του επενδυτή στην
περίπτωση αυτή θα είναι:
γρ

όπου

γρ

= X*rA + (1-X)*RF

(10,2)

: συνολική απόδοση του χαρτοφυλακίου

rA : απόδοση των χρεογράφων με κίνδυνο
RF : δεδομένη απόδοση του χρεογράφου χωρίς κίνδυνο
X : άθροισμα σταθμίσεων των «επικίνδυνων» χρεογράφων, το οποίο
μπορεί να είναι μεγαλύτερο της μονάδας λόγω της δυνατότητας
δανεισμού στο επιτόκιο της αγοράς RF.
Έστω, τώρα (διάγραμμα 7) ένας επενδυτής αναζητά τον κίνδυνο και
ταυτόχρονα επιδιώκει υψηλή απόδοση από τις επενδύσεις που πραγματοποιεί,
και έστω ότι επιλέγει το χαρτοφυλάκιο D (not efficient) που αποτελείται από
μετοχές με κίνδυνο. Γνωρίζοντας την δυνατότητα επένδυσης σ’ ένα risk free
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asset, ο επενδυτής επιλέγει να δανειστεί στο επιτόκιο χωρίς κίνδυνο. Το
αποτέλεσμα

είναι

το

διαμορφωμένο

χαρτοφυλάκιο

(Ε)

να

προσφέρει

μεγαλύτερη απόδοση, χωρίς να υπάρξει αύξηση του κινδύνου. Δηλαδή, ο
επενδυτής μεταφέρεται σε μια υψηλότερη καμπύλη αδιαφορίας πάνω στην
γραμμή RFE.
Έστω, τώρα (βλέπε Σχ. 1), ένας επενδυτής που αποστρέφεται τον
κίνδυνο (risk aversive), ο οποίος επιλέγει το χαρτοφυλάκιο G, αποτελούμενο
από χρεόγραφα με κίνδυνο. Στην περίπτωση αυτή, ο επενδυτής είναι σε θέση
να αλλάξει τη σύσταση του χαρτοφυλακίου του και να επενδύσει στο riskless
χρεόγραφο, εκμεταλλευόμενος το μηδενικό κίνδυνο. Το αποτέλεσμα είναι το
νέο χαρτοφυλάκιο (G') να είναι περισσότερο συμφέρον για τον επενδυτή,
αφού ο κίνδυνος ελαχιστοποιείται και η απόδοση βελτιώνεται σε σχέση με το
αρχικό. Ο συγκεκριμένος επενδυτής μεταφέρεται σε υψηλότερη καμπύλη
αδιαφορίας που εφάπτεται της γραμμής REG.
Τελικά, η γραμμή που αποτελείται από τα σημεία RF, G, Ε αποτελεί την
λεγόμενη γραμμή κεφαλαιαγοράς ( Capital Market Line, CML), η οποία είναι
η πλέον αποτελεσματική για όλα τα χαρτοφυλάκια με ή χωρίς κίνδυνο.
Σημειώνεται ότι οι επενδυτές, στην επιλογή του τελικού χαρτοφυλακίου τους,
κινούνται κοντά στο χαρτοφυλάκιο Μ (χαρτοφυλάκιο αγοράς - market
portofolio) που αποτελείται από τα χρεόγραφα της αγοράς και η αξία του
οποίου είναι σταθμισμένη ως προς την σχετική τους αξία. Η κλίση της CML
ορίζεται ως ο λόγος δύο διαφορών - της διαφοράς μεταξύ της προσδοκώμενης
απόδοσης του χαρτοφυλακίου της αγοράς (rM) και αυτής του χρεογράφου
χωρίς κίνδυνο (RF), διαιρεμένης με την διαφορά των αντίστοιχων κινδύνων
που αντιμετωπίζουν (σΜ - 0). Έτσι, μπορεί να γράφει αλγεβρικά η CML ως:
γρ

= RF + ap*(rM-RF)/(oM2-0)

(11,2)

όπου σρ: κίνδυνος του χαρτοφυλακίου,
RF : απόδοση χωρίς κίνδυνο ή «τιμή τον χρόνου»,
(rM-RE)/oM2 : η τιμή του κινδύνου (ή «κέρδος ανά μονάδα κινδύνου»)
(risk premium).
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αφού

απόδοση

και

κίνδυνος

είναι τα

θέματα

διαπραγμάτευσης στην

κεφαλαιαγορά.
Απομονώνοντας ένα χρεόγραφο από το χαρτοφυλάκιο της αγοράς,
μπορεί με ανάλογο τρόπο να οριστεί η σχέση ισορροπίας του (τη σχέση μεταξύ
απόδοσης και κινδύνου) η οποία είναι η εξής:

η = RF + oiM*(rM-RF)/oM2 °22)
όπου σίΜ : η συνδιακύμανση του χρεογράφου ϊ με το χαρτοφυλάκιο της
αγοράς.
Η παραπάνω σχέση είναι γνωστή και ως γραμμή χρεογράφων (Security
market Line, SML) η οποία μπορεί να εκφραστεί και με τον ακόλουθο τρόπο:
η = RF + pi*(r!V1-RF)

(13,2)

όπου
βί = σίΜ/σΜ2 = Cov(ri,rM)/o2(rM)
που ονομάζεται συντελεστής Βήτα.

Η παραπάνω ανάλυση (Sharpe, Alexande και Bailey 1995)r φόρμουλα,
η οποία θεμελιώνει το Υπόδειγμα Capital-Asset-Pricing, αποδεικνύει τη θετική
σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην αναμενόμενη απόδοση του χρεογράφου (η)
και του συντελεστή βήτα αυτού (β,), υποθέτοντας ότι η διαφορά (rM-RF) είναι
πάντοτε θετική.
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Επιστρέφοντας στην έννοια της γραμμής κεφαλαιαγοράς (CML) και
έχοντας ορίσει το συντελεστή Βήτα ενός χρεογράφου (β;), μπορεί αντίστοιχα
να οριστεί και ο συντελεστής Βήτα όλου του χαρτοφυλακίου (βρ) ως το
άθροισμα των σταθμισμένων συντελεστών Βήτα των επιμέρους χρεογράφων.
Δηλαδή ισχύει:
βρ = ΝΣί-ιΧ,*β,

(14.2)

Η χρησιμότητα του συντελεστή Βήτα έγκειται στη χρησιμοποίησή του
για τον υπολογισμό του συνολικού κινδύνου (total risk) κάθε χρεογράφου,
αφού:
- = (ρ
(R2 i *«2
Gj
G Μ 4-' «2
<Τ ei))1/2

όπου

<15·2>

β2,*σ2Μ : συστηματικός κίνδυνος που σχετίζεται με τις συνθήκες που
επικρατούν στην αγορά,
σ2ε; : μη-συστηματικός κίνδυνος που αναφέρεται στην φύση του

χρεογράφου.
Από το Υπόδειγμα Τιμολόγησης Κεφαλαιακών Στοιχείων (CAPM)
αποδεικνύεται

ότι

η

αναμενόμενη

απόδοση

του

χρεογράφου

(ή

του

χαρτοφυλακίου), όταν αυτό βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας, κινείται σε
γραμμική σχέση με τον συντελεστή Βήτα (βι ή βρ). Τα αποτελεσματικά
χαρτοφυλάκια

βρίσκονται

πάνω

στην

CML

και

SML,

ενώ

τα

αναποτελεσματικά μόνο επί της SML.
Σύμφωνα με τα προηγούμενα, θα είναι υποτιμημένο (underprised)
εκείνο το χρεόγραφο του οποίου η αναμενόμενη απόδοση είναι υψηλότερη από
την αναμενόμενη απόδοσή του σε κατάσταση ισορροπίας (διαγραμματικά το
χρεόγραφο θα βρίσκεται πάνω από την SML). Το αντίθετο συμβαίνει στην
περίπτωση που το χρεόγραφο αποδεικνύεται υπερτιμημένο (overpriced). Σαν
εργαλείο αποτίμησης λοιπόν το CAPM εντοπίζει τις μετοχές που προσφέρουν
υψηλές αποδόσεις ,σε σχέση με το κίνδυνο τους, οθώντας τις δυνάμεις της
προσφοράς και τις ζήτησης χρεωγράφων να επιφλερουν την τιμή μιας μετοχής
σε ισορροπία.Η αποτίμηση μιας μετοχής έχει χαρακτήρα σχετικό (πχ. « η
μετοχή Α έπρεπε να έχει υψηλότερη τιμή απ’ότι τώρα») καιόχι απόλυτο (πχ. «
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η μετοχή Α θα πρέπει να έχει αυτή την τιμή») όπως σε ένα υπόδειγμα σαν το
DDm

ΣΤ5.2 Υποστήριξη και Κριτική στο CAPΜ
Η ισχύς του CAPM επαληθεύτηκε από κατοπινές έρευνες. Μεταξύ
αυτών οι πιο σημαντικές ήταν των Black, Jensen & Scholes (1972) και των
Fama & Nasbeth 1973.
Βέβαια υπήρξαν και κριτικές κατά του CAPM. Σημαντικότερες από
αυτές είναι του Banz (1981) και των Fama & French (1992). Ο Banz δοκίμασε
το CAPM ελέγχοντας αν το μέγεθος των οποίων οι μετοχές σχημάτιζαν το
χαρτοφυλάκιο μπορούν να εξηγήσουν την υπολειμματική μεταβλητότητα στην
μέση απόδοση των αξιογράφων που δεν μπορεί να εξεταστεί με τον
συντελεστή β. Έτσι προσπαθεί να προκαλέσει την αξιοπιστία των CAMP
δείχνοντας ότι το μέγεθος της εταιρίας μπορεί να εξηγήσει καλύτερα από τον
συντελεστή
variation)

βήτα
της

την

αντιπροσωπευτική

αναμενόμενης

απόδοσης

μεταβλητότητας
ενός

(crossectional

χαρτοφυλακίου

(ή

του

χρεογράφου μεμονωμένα). Φαίνεται ότι το CAPM παραβλέπει τον παράγοντα
size effect.
Στα ίδια βήματα προχώρησαν και οι Fama & French (1992). Εκτιμούν
ότι για μια μεγάλη συλλογή μετοχών ο συντελεστής β δεν έχει καμία
ικανότητα να εξηγήσει την αντιπροσωπευτική απόκλιση της μέσης απόδοσης.
Επιπλέον μέσω της γραμμικής παλινδρόμησης βρίσκουν, βασιζόμενοι και σε
αποτελέσματα άλλων ερευνών, ότι ο λόγος λογιστικής αξίας κοινών μετοχών
προς την αγοραστική τους αξία (Β/Ρ), ο λόγος κέρδους προς τιμή μετοχής Ρ/Ε,
και η μόχλευση μπορούν να θεωρηθούν σαν διαφορετικοί τρόποι εξαγωγής
πληροφορίας από την τιμή της μετοχής και να χρησιμοποιηθούν για να
εξηγήσουν την αντιπροσωπευτική απόκλιση (cross-sectimal variation) της
μέσης απόδοσης ακόμα καλύτερα από το μέγεθος της επιχείρησης.
Υπήρξαν και άλλες έρευνες μικρότερου βεληνεκούς που δεν υιοθέτησαν
από τους επιστήμονες σε τόσο μεγάλο βαθμό. Μερικές είναι από τους
Bhandari (1988), Basa (1983), Statman (1980).
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Αυτή η κριτική προέτρεψε και άλλους μελετητές να ασχοληθούν με το
CARM υπερασπίζοντας τους. Σημαντικότερες υποστηρικτικές μελέτες είναι
αυτές των Black (1993), Kothari, Shanken & Sloan (1995) και Amihud
Christensen, Mendelson (1992).

ΣΤ6 Συμπερασματικά για τις Ποσοτικές Μεθόδους
Οι ποσοτικές μέθοδοι λοιπόν λειτουργούν πιο πολύ εξισορροπιστικά.
Προτρέπουν την λειτουργία των μηχανισμών της αγοράς των μετοχών έτσι
ώστε εν τέλει η μετοχή να έχει την τιμή αυτή η οποία και να ανταποκρίνεται
στα χρημ/κα της δεδομένα αλλά και στις εκτιμήσεις του κοινού γι’
αυτήν.Συστήνουν τη ζήτηση μιας μετοχής με υψηλή απόδοση (ανεβάζοντας τη
τιμή της ως το επίπεδο αυτό που δεν θα είναι πλέον ελκυστική) και αντίθετα
προτρέπουν τη απαλλαγή των επενδυτών από μετοχές μη αποδοτικές μέχρι η
τιμή που θα δημιουργηθεί από την αυξημένη προσφορά τίτλων να τις
καταστήσει ελκυστικές για διακράτηση. Η βήμα προς βήμα παρακολούθηση
της εξέλιξης των ποσοτικών μοντέλων είναι δυσκολότερη απ’ ότι της
πλειοψηφίας των θεμελιωδών τρόπων αποτίμησης και εκτός αυτού δεν έχουν
εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
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λείνωντας αυτή την εργασία-παρουσίαση των υποδειγμάτων
αποτίμησης αναφέρω τις επισημάνσεις του Lee (1999) για την
αποτίμηση

Πρώτο:

Η αποτίμηση είναι αμιγώς προσδόκιμη.
Επειδή οι περισσότερες των τεχνικών έχουν να κάνουν με την
προεξόφληση μελλοντικών, κατά συνέπεια, άγνωστων θεμελιωδών
μεγεθών κάθε αποτίμηση έχει χαρακτήρα υποκειμενικό. Καλύτερες
προβλέψεις θα αποδίδουν καλύτερες αποτιμήσεις. Τελικά, η απο
τίμηση είναι πιο πολύ τέχνη, παρά επιστήμη.

Δεύτερο: Η διαδικασία αποτίμησης είναι πολυαρχική (interdisciplinary).
Για την διαδικασία αυτή χρησιμοποιούνται μεγέθη που είναι αποτέ
λεσμα της λογιστικής, της χρηματοδότησης, του marketing και της
επιχειρησιακής

στρατηγικής.

Τα

μεγέθη

αυτά

δεν

είναι

σχεδιασμένα εκ των προτέρων, για να εξυπηρετούν τις προσπάθειες
αποτίμησης. Απλά, οι μελετητές τα εισάγουν στους υπολογισμούς
τους.

Τρίτο:

Τα λογιστικά δεδομένα και η λογιστική πρακτική είναι ζωτικής
σημασίας για την αποτίμηση. Αυτό, διότι παρέχουν τη γλώσσα
έκφρασης,

τις

πληροφορίες

από

τον

μηχανισμό

ώστε

να

προχωρήσει ο μελετητής στην πρόβλεψη και από εκεί στην
χρησιμοποίηση

των

μελλοντικών

μεγεθών.

Ουσιαστικά

η

αποτίμηση είναι μια «pro-forma» λογιστική κατάσταση.

Τέταρτο: Τελικά η θεμελιώδης αποτίμηση δεν είναι τίποτα άλλο από την
προσπάθεια να συνδυάσουν, όσο το δυνατό καλύτερα παρούσες
πληροφορίες για να διασφαλιστούν καλύτερες προβλέψεις που θα
μας οδηγήσουν στην εκτίμηση της αξίας.
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Η τιμή μιας μετοχής δεν είναι ο άγνωστος «χ» μιας αλγεβρικής
εξίσωσης που μπορούμε
τρόπο.Το

αποτέλεσμα

να βρούμε επιλύωντας την με τον ε'να ή άλλο
κάθε

αποτίμησης

είναι

σωστό,

εφ’όσον

έχουν

ακολουθηθεί τα βήματα που ορίζει το υπόδειγμα που χρησιμοποήθεικε, μεχρις
ότου η πραγματικότητα να αποδείξει ότι ε'ναι λανθασμένο.
Τα υποδείγματα υφίστανται γαι να υποδεικνύουν την αξιοποιήση των
δεδομένων που υπάρχουν

και μπορούν να

οδηγήσουν

στο

επιθυμιτό

αποτέλεσμα , την αποτίμηση μιας μετοχής. Η αποδοχή ή μη τυ αποτελέσματος
αυτής της διαδικασίας τίθετάι στη ευχέρια αυτών που θα λάβουν υπόψη τους
την προτινόμενη ή προτινόμενες τιμές.
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