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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Το αντικείµενο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η παρουσίαση και η αξιολόγηση 

της µεθόδου της θεµελιώδους ανάλυσης για την επιλογή µετοχών. Σκοπός της εργασίας είναι 

η αξιολόγηση και η επιλογή µετοχών που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών µε τη 

µέθοδο της θεµελιώδους ανάλυσης για την περίοδο 2005-2010. Για το λόγο αυτό 

επιλέχθηκαν πέντε κλάδοι οι οποίοι απαριθµούν σαρράντα µετοχές. Από αυτές τις µετοχές θα 

γίνει η επιλογή των δέκα καλύτερων µετοχών για επένδυση µε µακροπρόθεσµο ορίζοντα. Η 

τελική επιλογή γίνεται µε βάση τα ευρήµατα της θεµελιώδους ανάλυσης. Η θεµελιώδης 

ανάλυση στηρίζεται στη µελέτη στοιχείων που αφορούν την οικονοµία, τον κλάδο και την 

εταιρεία και για αυτόν το λόγο απευθύνεται σε µακροχρόνιους επενδυτές.  Η µέθοδος που θα 

εφαρµοστεί είναι η ανάλυση βασικών αριθµοδεικτών η οποία σε συνδυασµό µε τα κυριότερα 

οικονοµικά µεγέθη των εταιριών  θα µας δώσει τα τελικά αποτελέσµατα. 

Τα δύο πρώτα κεφάλαια της διπλωµατικής εργασίας ασχολούνται µε το θεωρητικό κοµµάτι 

και τα υπόλοιπα τρία µε το πρακτικό και κυρίως µέρος. Πιο αναλυτικά, στο πρώτο κεφάλαιο 

γίνεται αναφορά στο θεσµό του χρηµατιστηρίου και στα βασικά χαρακτηριστικά του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών ειδικότερα. Παρουσιάζεται η πορεία του χρηµατιστηρίου από τη 

δηµιουργία του εώς και σήµερα καθώς και η πορεία του κατά την περίοδο 2005-2010. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο προχωράµε στη λεπτοµερή παρουσίαση της θεµελιώδους ανάλυσης. 

Μετά από µια πρώτη περιγραφή της θεµελιώδους ανάλυσης, ακολουθεί αναφορά στα τρία 

βασικά σταδία της µεθόδου. Στη συνέχεια αναλύονται οι βασικοί αριθµοδείκτες που 

χρησιµοποιούνται για τη διεξαγωγή των αποτελεσµάτων και τέλος το κεφάλαιο αυτό 

ολοκληρώνεται µε τη σύγκριση της θεµελιώδους και της τεχνικής ανάλυσης. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αρχίζει να υλοποιείται το πρώτο στάδιο της θεµελιώδους ανάλυσης το 

οποίο επικεντρώνεται στην ανάλυση βασικών µεγεθών της ελληνικής οικονοµίας και στην 

καταγραφή των τελικών ευρηµάτων που προέκυψαν από αυτήν τη διαδικασία. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο προχωράµε στο δεύτερο µέρος της θεµελιώδους ανάλυσης το οποίο 

αφορά την ανάλυση των κλάδων από τους οποίους θα γίνει και η επιλογή των µετοχών. Σε 

αυτό το κεφάλαιο εξετάζονται οι πέντε κλάδοι που επιλέξαµε, ο τραπεζικός κλάδος, ο 

κατασκευαστικός κλάδος, ο ασφαλιστικός κλάδος, ο κλάδος πετρελαίου και αερίου και ο 

κλάδος των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. 

Τέλος, στο πέµπτο και τελευταίο κεφάλαιο ασχολούµαστε µε το τρίτο και κυριότερο µέρος 

της εργασίας, την αξιολόγηση των εταιριών. Αφενός µε τη βοήθεια βασικών αριθµοδεικτών 
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της θεµελιώδους ανάλυσης και αφετέρου µε τη βοήθεια  βασικών οικονοµικών µεγεθών των 

εταιριών, όπως αυτά προκύπτουν από τους δηµοσιευµένους λογαριασµούς τους, 

αξιολογήσαµε τις µετοχές των εταιριών που ανήκουν στους παραπάνω κλάδους και 

επιλέξαµε τις δέκα πιο ελκυστικές µετοχές οι οποίες αποτελούν τις καλύτερες επενδυτικές 

επιλογές για επενδυτές µε µακροπρόθεσµο ορίζοντα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 
 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

Εισαγωγή Κεφαλαίου 

Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται µε  βασικούς ορισµούς που αφορούν  τις χρηµαταγορές. 

∆ίνονται ορισµοί για την αγορά κεφαλαίου καθώς και για την πρωτογενή και δευτερογενή 

αγορά. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στο σκοπό και στον τρόπο λειτουργίας του 

χρηµατιστηρίου γενικότερα και στην ιστορική ανδροµή του ελληνικού χρηµατιστηρίου 

ειδικότερα. Τέλος, παρατίθεται η πορεία του γενικού δείκτη του χρηµατιστηρίου Αθηνών για 

την περίοδο που εξετάζουµε 2005-2010. 

 

1.1 Αγορά κεφαλαίου 

Η αγορά κεφαλαίου αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους χρηµατοοικονοµικούς 

θεσµούς διεθνώς µέσω του οποίου οι επιχειρήσεις αλλά και οι κυβερνήσεις αντλούν 

κεφάλαια για την χρηµατοδότηση επενδύσεων. Στην αγορά κεφαλαίου διαπραγµατεύονται 

µετοχές τις οποίες εκδίδουν οι επιχειρήσεις και οµόλογα και οµολογίες τα οποία εκδίδουν οι 

κυβερνήσεις και µεγάλες επιχειρήσεις υψηλής φερεγγυότητας.
 

Η ίδρυση και η ανάπτυξη των αγορών κεφαλαίου οφείλεται στην ανάγκη για επενδύσεις 

ιδιαίτερα σηµαντικού ύψους οι οποίες δεν µπορούσαν να χρηµατοδοτηθούν είτε από τον ίδιο 

τον επιχειρηµατία είτε µέσω του παραδοσιακού τραπεζικού δανεισµού. Αναζητήθηκε λοιπόν 

ένας διαφορετικός τρόπος για την χρηµατοδότηση επενδύσεων µέσω την προσφυγής σε ένα 

ευρύτερο επενδυτικό κοινό ώστε να καλυφθεί η ζήτηση κεφαλαίων. Η αγορά κεφαλαίου δίνει 

την δυνατότητα σε κάθε επιχειρηµατία ή επιχείρηση να διανείµει µέρος του κινδύνου µιας 

επένδυσης εκδίδοντας µετοχές, τις οποίες διαθέτει στο επενδυτικό κοινό µέσω του 

χρηµατιστηρίου. Πιο συγκεκριµένα, η αγορά των µετοχών προσφέρει στην επιχείρηση τα 

αναγκαία κεφάλαια για την υλοποίηση µιας επένδυσης, ενώ παράλληλα το επενδυτικό κοινό 

αποκτά δικαίωµα ιδιοκτησίας στην επιχείρηση και ταυτόχρονα προσδοκά την επίτευξη κερδών 

από δύο πηγές. Πρώτον, από την διανοµή των κερδών υπό µορφή µερίσµατος και δεύτερον από 

τυχόν κέρδη επί του κεφαλαίου όταν πουλά τις µετοχές σε τιµή υψηλότερη από την τιµή αγοράς. 

Η αγορά κεφαλαίου διακρίνεται σε πρωτογενή και δευτερογενή αγορά. 
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1.1.1 Πρωτογενής αγορά 

Η πρωτογενής αγορά είναι η αγορά στην οποία µια επιχείρηση προσφέρει νέους τίτλους προς 

το επενδυτικό κοινό σε µια τιµή (τιµή έκδοσης) η οποία καθορίζεται από τον ανάδοχο 

έκδοσης και την επιχείρηση και βασίζεται σε κάποιες θεµελιώδεις µεταβλητές αλλά και 

άλλους παράγοντες. Συνεπώς,ο βασικός ρόλος της πρωτογενούς αγοράς είναι η δυνατότητα 

µεταβίβασης ή ανάληψης του επιχειρηµατικού κινδύνου µιας επένδυσης που θα 

πραγµατοποιηθεί από την επιχείρηση. Με απλά λόγια στην πρωτογενή αγορά οι επιχειρήσεις 

και το Κράτος εκδίδουν νέους τίτλους και αποκτούν κεφάλαια. 

 
1.1.2 ∆ευτερογενής αγορά 

Η έκδοση των µετοχών και η προσφορά τους στο επενδυτικό κοινό αποτελεί το πρώτο βήµα 

για την άντληση κεφαλαίων από την επιχείρηση. Για να είναι ελκυστική η οποιαδήποτε 

έκδοση µετοχών θα πρέπει να λειτουργεί και η δευτερογενή αγορά. Στην δευτερογενή αγορά 

δεν εκδίδονται νέοι τίτλοι αλλά µεταβιβάζονται οι υπάρχοντες µεταξύ των επενδυτών. Το 

κυριότερο χαρακτηριστικό της είναι η εµπορευσιµότητα. Όσο πιο ανεπτυγµένη είναι η 

δευτερογενής αγορά µε υψηλό βαθµό εµπορευσιµότητας τόσο περισσότερο ανεπτυγµένη 

είναι η αγορά κεφαλαίου σε µια χώρα και οι επιχειρήσεις προσφεύγουν εκεί για την άντληση 

των αναγκαίων κεφαλαίων. Το Χρηµατιστήριο Αξιών είναι µια οργανωµένη δευτερογενής 

αγορά χρεογράφων. 

 
1.2 Χρηµατιστήριο 

Τώρα όσον αφορά το χρηµατιστήριο, πρόκειται για µία οργανωµένη αγορά, στην οποία 

διενεργούνται µε βάση ορισµένους κανόνες, οι αγοραπωλησίες όλων αυτών που καλούµε 

κινητές αξίες, δηλαδή µετοχές, ιδρυτικούς τίτλους, οµολογίες, µε µια λέξη χρεόγραφα. 

Βασικοί συντελεστές του είναι οι εισηγµένες εταιρίες οι τίτλοι των οποίων αποτελούν 

αντικείµενο διαπραγµάτευσης.Το χρηµατιστήριο επιτελεί δύο βασικές λειτουργίες: 

 

• Τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων από τις επιχειρήσεις µέσω της έκδοσης νέων τίτλων 

(πρωτογενής αγορά) 

 

• Τη δυνατότητα διαπραγµάτευσης σε µια οργανωµένη αγορά (δευτερογενή αγορά) των 

τίτλων που εκδόθηκαν. 
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Μέσω της λειτουργίας του χρηµατιστηρίου επιτυγχάνεται η προώθηση της επιχειρησιακής 

ανάπτυξης, η αύξηση της παραγωγικότητας και η βελτίωση της εµπορευσιµότητας των 

επενδύσεων σε µετοχικές αξίες. 

Οι αρχικοί µέτοχοι ή οµολογιούχοι κάποτε θέλησαν να πωλήσουν µερικούς ή όλους τους 

τίτλους τους. Από την άλλη πλευρά υπήρξαν άλλοι που ήθελαν να επενδύσουν τις οικονοµίες 

τους σε µετοχές ή οµολογίες.. Από το λόγο αυτόν ανέκυψε η ανάγκη της δηµιουργίας και 

ύπαρξης µιας αγοράς, στην οποία θα έδιναν το παρόν οι πωλητές και οι αγοραστές 

χρεογράφων. Χωρίς την ύπαρξη αυτής της αγοράς θα ήταν δύσκολο για τον πωλητή να βρει 

αγοραστή και ακόµη δυσκολότερο να καθοριστεί η δίκαιη τιµή, βάσει της οποίας θα γινόταν 

η αγοραπωλησία.  

Εξάλλου η έκταση την οποία έλαβε η έκδοση µετοχών και οµολογιών, η ευρεία διάδοσή τους 

στο κοινό και ο αυξανόµενος αριθµός των συναλλαγών που λάµβαναν χώρα, έκαναν 

αναγκαία και πιο συστηµατική την οργάνωση της αγοράς, η οποία ονοµάστηκε 

Χρηµατιστήριο Αξιών ή απλώς Χρηµατιστήριο. 

Πιο συγκεκριµένα, στη σύγχρονη οικονοµία είναι πλέον πασίδηλο, ότι βαθµιαία οι ατοµικές 

επιχειρήσεις εξαφανίζονται και αντικαθίστανται από τις εταιρικές και µάλιστα µε την πλέον 

εξελιγµένη µορφή, όπως είναι η Ανώνυµη Εταιρεία.  

 Για την ίδρυση και τη συνέχιση της δραστηριότητας µιας αξιόλογης επιχείρησης, η οποία 

στοχεύει να εµφανισθεί µε απαιτήσεις στο διεθνή ανταγωνισµό, απαιτούνται κολοσσιαία 

κεφάλαια, τα οποία η επιχείρηση ανευρίσκει κυρίως από τις τράπεζες. 

Κατά διαστήµατα όµως είναι αναγκαίο, µέσα στην εξελικτική πορεία της, να επεκτείνει και 

να εκσυγχρονίσει τις εγκαταστάσεις, κτίρια και µηχανολογικό εξοπλισµό της, πράγµα που 

επιβάλλει η εξελισσόµενη τεχνική και ο µεταξύ των επιχειρήσεων ανταγωνισµός. Έτσι στις 

αναπτυσσόµενες οικονοµίες χρειάζονται, µεταξύ άλλων, καλά οργανωµένες κεφαλαιαγορές 

για να καταστεί δυνατή η σωστή χρηµατοδότηση επενδύσεων. Χρηµατοδότηση επενδύσεων 

µπορεί να γίνει µε εσωτερικά κεφάλαια της επιχείρησης [π.χ. παρακράτηση κερδών] ή µε 

εξωτερικά κεφάλαια. Εξωτερική χρηµατοδότηση µπορεί να επιτευχθεί µέσω διαφόρων 

χρηµατοδοτικών οργανισµών, όπως είναι οι Τράπεζες.  

 Η πλέον όµως ορθόδοξη µέθοδος µακροπρόθεσµης χρηµατοδότησης, που συνδυάζει το 

συµφέρον της επιχείρησης προς εκείνο των αποταµιευτών είναι η έκδοση µετοχών ή η 

έκδοση οµολογιακών δανείων, στην περίπτωση που οι µέτοχοί της δε δύνανται να διαθέσουν 

τα απαιτούµενα νέα κεφάλαια ή δεν επιθυµούν να αυξήσουν τη συµµετοχή τους.  Είναι 

προφανές από όσα έχουµε αναφέρει στα παραπάνω ότι η ύπαρξη και λειτουργία 
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ανεπτυγµένων χρηµατιστηριακών αγορών έχει σηµαντικά οφέλη για την επιχείρηση, για τους 

επενδυτές και για την εγχώρια οικονοµία.  

 

Ειδικότερα, όσον αφορά την εκδότρια εταιρεία τα κυριότερα οφέλη είναι τα ακόλουθα:  

• Παρέχουν τον τρόπο και τις διαδικασίες διαµόρφωσης αντικειµενικών τιµών. 

• Η ορθολογική και αποτελεσµατική λειτουργία τους, διαµορφώνει τιµές οι οποίες 

αντανακλούν την καλύτερη εκτίµηση για την οικονοµική αξία των µετοχών καθώς και την 

συνολική οικονοµική αξία της επιχείρησης. 

• Παρέχει ένα εναλλακτικό τρόπο για την άντληση κεφαλαίων µε την έκδοση νέων 

αξιόγραφων στην πρωτογενή αγορά 

• Παρέχουν στην επιχείρηση σηµαντικές πληροφορίες για τον προσδιορισµό 

του κόστους κεφαλαίου το οποίο αποτελεί βασική εισροή στην αξιολόγηση 

νέων επενδυτικών σχεδίων. 

• Με την έκδοση νέων µετοχών µια εταιρεία µπορεί να εξαγοράσει άλλες εταιρείες. 

 

Όσον αφορά το επενδυτικό κοινό και αυτό απολαµβάνει σηµαντικά οφέλη όπως: 

• Η ύπαρξη οργανωµένων αγορών µετοχών δηµιουργεί κλίµα εµπιστοσύνης στο επενδυτικό 

κοινό. 

• Η ύπαρξη πολλών και διαφορετικών τίτλων στο χρηµατιστήριο δίνει την δυνατότητα για 

την όσο το δυνατόν καλύτερη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου των επενδυτών. 

• ∆ίνουν στους µετόχους όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατικότερη 

παρακολούθηση της επιχείρησης. 

• Η ύπαρξη της δευτερογενούς αγοράς δίνει τον απαραίτητο βαθµό ρευστότητας και 

εµπορευσιµότητας στις µετοχές. 

• Οι επενδυτές αναλαµβάνουν τον κίνδυνο αλλά και συµµετέχουν στα κέρδη 

ανάλογα µε τον αριθµό των µετοχών που κατέχουν. 

 

Τέλος, και η εθνική οικονοµία ωφελείται από την ύπαρξη οργανωµένων αγορών 

κεφαλαίου καθώς: 

• Παρέχει τα µέσα για την χρηµατοδότηση επενδύσεων παγίου κεφαλαίου από 

τις επιχειρήσεις και οι οποίες οδηγούν στην οικονοµική µεγέθυνση. 

• Οδηγεί σε αποτελεσµατικότερη κατανοµή των παραγωγικών συντελεστών της εθνικής 

οικονοµίας. 
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1.3 Ελληνικό Χρηµατιστήριο 

Από το 1870 στη Λέσχη Εµπόρων Αθηνών, στη διασταύρωση των οδών Αιόλου και Ερµού, 

οι κολλυβιστές, πρόδροµοι των Ελλήνων χρηµατιστών, άρχισαν να ασχολούνται µε την 

ανταλλαγή των νοµισµάτων. Τα πρώτα χρεόγραφα που οι έµποροι διαπραγµατεύτηκαν 

µεταξύ τους, ήταν δύο εθνικά δάνεια των δρχ. 60.000.000 και των δρχ. 28.000.000. Από το 

1873 στη λέσχη άρχισε πιο συστηµατικά η διαπραγµάτευση αξιών, δηλαδή άρχισαν να 

γίνονται κερδοσκοπικές πράξεις. Τα µέλη της Λέσχης άλλαξαν το όνοµά της και την 

ονόµασαν «χρηµατιστήριο». Και µάλιστα έκαναν εκλογές και εξέλεξαν «Πρόεδρο του 

Χρηµατιστηρίου». Η επίσηµη όµως σύστασή του έγινε το 1876 [30 Σεπτεµβρίου], όταν 

Πρωθυπουργός της χώρας ήταν ο Αλέξανδρος Κουµουνδούρος, µε την έκδοση Βασιλικού 

∆ιατάγµατος. Τότε οι αρµόδιοι του Χρηµατιστηρίου Αθηνών υπέβαλαν στην Κυβέρνηση 

προς έγκριση τον Εσωτερικό Κανονισµό, ο οποίος, µε τροποποιήσεις, άρχισε να εφαρµόζεται 

από τα τέλη του 1879. 

Το 1880 έγιναν αρχαιρεσίες προς ανάδειξη της πρώτης ∆ιοικούσης Επιτροπής του 

Χρηµατιστηρίου και άρχισε η κανονική λειτουργία του σε νέο χώρο, στο Μέγαρο Μελά, το 

µετέπειτα ταχυδροµείο, στην πλατεία Κοτζιά και τώρα το πανέµορφο κτίριο της Εθνικής 

Τράπεζας. Λίγο αργότερα και µέχρι το 1890 το χρηµατιστήριο λειτούργησε στην οικία 

Νοταρά στην οδό Σοφοκλέους, όπου ευρίσκεται σήµερα το Κεντρικό Κατάστηµα της 

Εµπορικής Τράπεζας. Από το 1890 µεταφέρθηκε στην οδό Πεσµατζόγλου. Τέλος, το 1934, η 

Εθνική Τράπεζα οικοδόµησε το Μέγαρο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, στην οδό 

Σοφοκλέους, όπου συνεχίζει τις εργασίες του. Είναι αναγκαίο να αναφέρουµε, ότι η Ιστορία 

του Χρηµατιστηρίου Αθηνών περικλείει την οικονοµική ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, 

όπου στα µητρώα των Μελών του περιλαµβάνονται ονόµατα διαπρεπών Ελλήνων που 

θεµελίωσαν το οικονοµικό οικοδόµηµα της χώρας µας. ΄Όλες οι περιπέτειες του Έθνους 

είχαν άµεσο αντίκτυπο επί του Χρηµατιστηρίου και σε πολλές περιπτώσεις επί των µελών 

του. 

Το 1918 δηµοσιεύτηκε ο Νόµος 1308 που καθιέρωσε το χρηµατιστήριο ως Ν.Π.∆.∆.. Ο 

Νόµος 3622/1928, ο ποίος µαζί µε τον τελευταίο Νόµο 1806 του 1988 και ορισµένες 

διατάξεις του Β.∆. του 1909, που βελτίωναν τον τότε κανονισµό, ο οποίος ισχύει και σήµερα, 

προσδιορίζουν τη λειτουργία του Χρηµατιστηρίου Αξιών.  

 

 
 



11 
 

1.3.1 Σηµαντικές ηµεροµηνίες του ΧΑΑ  

•Το 1876 ιδρύεται το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ), ως κανονιστικά αυτόνοµος 

δηµόσιος φορέας.  

•Το 1918 το ΧΑΑ µετατρέπεται σε Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου.  

•Το 1991 τίθεται σε λειτουργία στο ΧΑΑ το πρώτο ηλεκτρονικό σύστηµα συναλλαγών 

(ΑΣΗΣ), αντικαθιστώντας την µέθοδο εκφώνησης-αντιφώνησης (open outcry). Το 

Φεβρουάριο του 1991 ιδρύεται το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ΚΑΑ) για την εκκαθάριση 

των συναλλαγών.  

•Το 1995, ως µέρος της προσπάθειας εκσυγχρονισµού της κεφαλαιαγοράς, το ΧΑΑ 

µετατρέπεται σε ανώνυµη εταιρία µε µοναδικό µέτοχο το Ελληνικό ∆ηµόσιο.  

•Το 1997 το Ελληνικό ∆ηµόσιο διαθέτει µε Ιδιωτική Τοποθέτηση το 39,67% του µετοχικού 

κεφαλαίου του ΧΑΑ, ενώ το 1998, µέσω δεύτερης ιδιωτικής τοποθέτησης, διαθέτει ποσοστό 

12% περίπου του µετοχικού κεφαλαίου σε επιλεγµένους επενδυτές. Το 1999 το ποσοστό του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου περιορίζεται περαιτέρω στο 47,7%.  

•Το 1999 ξεκινούν τη λειτουργία τους το Χρηµατιστήριο Παραγώγων Αθηνών (ΧΠΑ) και η 

Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (ΕΤΕΣΕΠ), και τον Αύγουστο του 1999 

ξεκινά η διαπραγµάτευση των πρώτων παράγωγων προϊόντων.  

• Το 1999 ξεκινάει το έργο της αποϋλοποίησης µετοχών - τα έγχαρτα αποθετήρια έγγραφα 

αντικαθίστανται σταδιακά από ηλεκτρονικές εγγραφές στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ). 

Τον Νοέµβριο του 1999 τίθεται σε λειτουργία το ηλεκτρονικό σύστηµα συναλλαγών 

ΟΑΣΗΣ, αντικαθιστώντας το ΑΣΗΣ.  

•Το Μάρτιο του 2000 ιδρύεται η Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. (ΕΧΑΕ) ως εταιρία 

συµµετοχών.  

•Τον Αύγουστο του 2000 η ΕΧΑΕ εισάγεται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών.  

•Τον Απρίλιο του 2001 καταργείται η αίθουσα συνεδριάσεων (trading floor) του ΧΑΑ στην 

οδό Σοφοκλέους 10.  
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•Τον Σεπτέµβριο του 2002 ολοκληρώνεται η συγχώνευση των ανωνύµων εταιριών 

Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε. και Χρηµατιστήριο Παραγώγων Αθηνών Α.Ε., 

θυγατρικών της ΕΧΑΕ. Η επωνυµία της νέας εταιρίας είναι «Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε.».  

•Τον Ιούνιο του 2003 το Ελληνικό ∆ηµόσιο, σε εφαρµογή του προγράµµατος 

αποκρατικοποιήσεων, διαθέτει το σύνολο των µετοχών ΕΧΑΕ κυριότητάς του σε 7 τράπεζες. 

Το ΧΑ µεταβιβάζει τις εναποµείνασες εποπτικές του αρµοδιότητες στην Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς.  

•Τον Φεβρουάριο του 2004 η ΕΧΑΕ εξαγοράζει τα µειοψηφικά ποσοστά στις θυγατρικές της 

ΚΑΑ και ΕΤΕΣΕΠ και η συµµετοχή της ανέρχεται πλέον σε 100%, ενώ το Μάρτιο του 2005 

ολοκληρώνεται η συγχώνευση µε απορρόφηση της θυγατρικής Ανάπτυξη Συστηµάτων και 

Υποστήριξης Κεφαλαιαγοράς Α.Ε. (ΑΣΥΚ).  

•Στις 30 Οκτωβρίου 2006 τίθεται σε λειτουργία η Κοινή Πλατφόρµα συναλλαγών και 

εκκαθάρισης µεταξύ του XA και του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου. Με αυτή τη 

συνεργασία συνδέονται οι δύο αγορές και οι επενδυτές αποκτούν πρόσβαση στις 2 αγορές.  

•Τον Νοέµβριο 2006 ολοκληρώνεται η συγχώνευση των θυγατρικών ΚΑΑ και ΕΤΕΣΕΠ από 

την ΕΧΑΕ. Η επωνυµία της νέας εταιρίας αλλάζει σε «Ελληνικά Χρηµατιστήρια A.E. 

Συµµετοχών, Εκκαθάρισης, ∆ιακανονισµού & Καταχώρησης».  

•Τον Ιούλιο του 2007 ξεκινάει η µεταφορά όλων των υπηρεσιών του Οµίλου στο νέο 

ιδιόκτητο κτίριο στη Λεωφόρο Αθηνών 110. Τον ∆εκέµβριο του 2007 κλείνει για τελευταία 

φορά της πόρτες του το ιστορικό κτίριο της οδού Σοφοκλέους 10 ως χρηµατιστήριο.  

•Τον Ιανουάριο του 2008 ξεκινάει να διαπραγµατεύεται το πρώτο ETF (Exchange Traded 

Fund, ή ∆ιαπραγµατεύσιµο Αµοιβαίο Κεφάλαιο) στην Ελληνική αγορά.  

•Τον Φεβρουάριο του 2008 ξεκινάει τη λειτουργία της η Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α). Μέσα 

στο πρώτο έτος λειτουργίας της, 9 εταιρίες εισήγαγαν τις µετοχές τους στην αγορά αυτή.  

•Τον Ιούνιο του 2008, ο κ. Σπύρος Καπράλος, Πρόεδρος του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και 

∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΧΑΕ εξελέγη Πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαϊκών 

Χρηµατιστηρίων (Federation of European Securities Exchanges - FESE).  
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•Στις 30 Μαρτίου 2009 ξεκίνησε η λειτουργία της Link Up Markets - µια κοινοπραξία 

µεταξύ Αποθετηρίων που δραστηριοποιείται στον τοµέα υπηρεσιών διακανονισµού 

διασυνοριακών συναλλαγών, στην οποία η ΕΧΑΕ συµµετέχει ως ένα από τα ιδρυτικά µέλη - 

ενώ τον Ιούνιο του 2009 έγινε η πρώτη σύνδεση της ΕΧΑΕ ως αποθετήριο εκδότη (Issuer 

CSD) µε το Ελβετικό αποθετήριο SIS SegaInterSettle AG. 

1.3.2 Περίοδος 2005-2010 

 

  
Πηγή : www.capital.gr 

 
Παρατηρούµε στην εξετασθείσα περίοδο 2005-2010 ότι υπάρχει µία συνεχής άνοδος του 

γενικού δείκτη του χρηµατιστηρίου από τις αρχές του 2005 εώς τα τέλη του 2007. Ο γενικός 

δείκτης από τις 2800 µονάδες φτάνει εώς και τις 5300 µονάδες µέσα σε µία περίοδο τριών 

ετών. Από εκεί και έπειτα ακολουθεί µία καθοδική πορεία, εάν εξαιρέσουµε την περίοδο του 

απριλίου του 2009 εώς τις αρχές του 2010, εώς τις 1400 µονάδες στα τέλη του 2010. Γίνεται 

εύκολα αντιληπτό ότι το ελληνικό χρηµατιστήριο αποτελεί ένα ασταθές οικονοµικό 

περιβάλλον για επενδύσεις γεγενός βέβαια που οφείλεται στην πορεία της ελληνικής 

οικονοµίας τα τελευταία χρόνια  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 
 

ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

Εισαγωγή Κεφαλαίου 

Αυτό το κεφάλαιο ασχολείται µε τη θεµελιώδη ανάλυση. ∆ίνεται ο ορισµός της και 

αναλύονται οι στόχοι της και τα στάδιά της και µετά γίνεται εκτενής αναφορά στη πιο 

διαδεδοµένη µέθοδό της αυτή που στηρίζεται στην ανάλυση διάφορων αριθµοδεικτών. 

Παρουσιάζονται λεπτοµερώς όλοι οι βασικοί αριθµοδείκτες και στο τέλος αυτού του 

κεφαλαίου πραγµατοποείται µία σύγκριση ανάµεσα στην τεχνική και στη θεµελιώδη 

ανάλυση. 

 
2.1 Θεµελιώδης Ανάλυση 

Η θεµελιώδης ανάλυση είναι µία µέθοδος επίλογής µετοχών η οποία στηρίζεται κυρίως στη 

µελέτη των θεµελιωδών µεγεθών που επηρεάζουν την οικονοµία, τον κλάδο και την εταιρία. 

Μέσα από τη µεγάλη εµπειρία και την ατελείωτη βιβλιογραφία, οι αναλυτές προσεγγίζουν 

τις διάφορες οικονοµικές καταστάσεις, προσπαθώντας να προσδιορίσουν τους παράγοντες 

που επηρεάζουν σε κάθε χρονική στιγµή την αγορά. Με την αναγνώριση των θεµελιωδών 

µεταβλητών καταλήγουν στις εκτιµήσεις τους για την εξέλιξη της αγοράς µετοχών. Ο εν 

λόγω τρόπος ανάλυσης εµπλουτίζεται σε καθοριστικό βαθµό µε τη γνωστή προσέγγιση «από 

πάνω προς τα κάτω», µε την οποία επιχειρείται: 

 

 (α) Η εµπεριστατωµένη εξέταση της οικονοµίας µέσα στην οποία λειτουργεί η 

συγκεκριµένη επιχείρηση 

 

(β) Του παραγωγικού κλάδου ή δραστηριότητας της επιχείρησης (π.χ. κλάδου 

πληροφορικής)  

 

(γ) Των µεγεθών (µέσω λογιστικών καταστάσεων) και άλλων στοιχείων (προϊόντα ή 

επενδύσεις) της εν λόγω επιχείρησης.   
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Ο κυριότερος στόχος της θεµελιώδους ανάλυσης είναι µέσω της µελέτης των τριών αυτών 

συνισταµένων, να βοηθήσει τον επενδυτή να προσδιορίσει την εσωτερική (πραγµατική) αξία 

µιας µετοχής. Βοηθάει δηλαδή τον επενδυτή  στην κατανόηση των πραγµατικών 

παραµέτρων που περιβάλλουν την λειτουργία των εταιριών, των οποίων οι µετοχές 

διαπραγµατεύονται στο χρηµατιστήριο. Έτσι, µε την θεµελιώδη ανάλυση, ο επενδυτής 

προσπαθεί να αξιολογήσει τις προοπτικές ανάπτυξης και κερδοφορίας µιας επιχείρησης και 

να προβλέψει την µελλοντική της πορεία και κατ’ επέκταση την µελλοντική τιµή της µετοχής 

της. Και αυτό συµβάινει διότι µία από τις πρωταρχικές υποθέσεις της θεµελιώδους ανάλυσης 

είναι ότι η αγοραία τιµή της µετοχής δεν αντανακλά πλήρως την αξία της. Παράλληλα, είναι 

ευρέως αποδεκτό ότι η πορεία του χρηµατιστηρίου επηρεάζεται από τη γενική οικονοµική 

και πολιτική κατάσταση της χώρας, από διάφορα σηµαντικά διεθνή γεγονότα, από τα 

θεσµικά πλαίσια του χρηµατιστηρίου όπως και από την πληροφόρηση αλλά και από τη 

γνώση του επενδυτή. Μόλις λοιπόν  αποτιµηθεί η εσωτερική αξία της µετοχής και επιτευχθεί 

ο βασικός στόχος της θεµελιώδους ανάλυσης, ο επενδυτής βρίσκεται σε θέση να εκτιµήσει 

αν η µετοχή αποτελεί µια καλή επενδυτική ευκαιρία. 

 
Συνοπτικά η τεχνική της θεµελιώδους ανάλυσης µας επιτρέπει:  

1. Να βρίσκουµε την πραγµατική αξία της µετοχής 

2. Βάσει των κερδών και των πωλήσεων του παρελθόντος να µπορούµε να εκτιµήσουµε 

τα µελλοντικά κέρδη της εταιρίας 

3. Να συγκρίνουµε τις δικές µας εκτιµήσεις µε αυτές της αγοράς για την συγκεκριµένη 

εταιρία. 

Τα εργαλεία που ο επενδυτής χρειάζεται για την µελέτη και τα οποία βοηθούν στην 

απεικόνιση της πλήρους εικόνας είναι πολλά και αποτελούνται κατά κύριο λόγο από:   

• Τα µακροοικονοµικά µεγέθη της οικονοµίας 

• Οι δηµοσιευµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των εταιριών (από εκεί 

βγάζουµε µεγάλο µέρος των αριθµοδεικτών)  

• Μελέτες και προβλέψεις άλλων αναλυτών  

• Κλαδικές µελέτες   

• Εταιρικά νέα  

• Στατιστικά δεδοµένα καθώς και µια πλειάδα ακόµα στοιχείων τα οποία µας βοηθούν 

στον υπολογισµό της εσωτερικής αξίας µιας µετοχής. 
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Πέρα όµως από την σπουδαιότητα της εν λόγω µεθόδου υπάρχουν και κάποια αρνητικά 

στοιχεία τα οποία αποθαρύνουν τους περισσότερους επενδυτές να χρησιµοποιούν την 

συγκεκριµένη µέθοδο: 

• Χρειάζεται µεγάλος όγκος πληροφοριών και αρκετός χρόνος 

• Η ανάλυση των αριθµοδεικτών (τους οποίους θα σας αναλύσω πιο κάτω) των 

οικονοµικών καταστάσεων µπορεί να οδηγήσει σε λανθασµένα συµπεράσµατα διότι 

άλλα ποσά είναι σε τρέχουσες τιµές και άλλα σε τιµές κτήσης 

• Ο επενδυτής πρέπει να προβλέψει για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα την πορεία της 

επιχείρησης, τα µελλοντικά της κέρδη και τα πιθανά µελλοντικά µερίσµατα που θα 

δώσει. Υπάρχουν παράγοντες εκτός επιχείρησης ή και εντός (διαφωνία βασικών 

µετόχων) που πιθανόν να επηρεάζουν τα µεγέθη και πρέπει να ληφθούν και αυτά 

υπόψη στην µελέτη.  

 

2.2  Στάδια  Θεµελιώδους Ανάλυσης  

 
Στάδιο 1ο : Ανάλυση της οικονοµίας 
 
Στο πρώτο στάδιο της θεµελιώδους ανάλυσης αξιολογούµε το οικονοµικό κλίµα τόσο στην 

Ελλάδα όσο και παγκοσµίως. Σε αυτό το στάδιο µελετάµε τα µακροοικονοµικά µεγέθη και 

τους δείκτες της οικονοµίας, τα οποία έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα την 

πορεία των αγορών. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι υπάρχει ισχυρή σχέση µεταξύ της πορείας της 

οικονοµίας και της πορείας του χρηµατιστηρίου µε διάφορες εµπειρικές έρευνες να το 

επιβεβαιώνουν. Παρακάτω αναφέρουµε επιγραµµατικά κάποια από τα βασικότερα µεγέθη 

που εξετάζονται : 

 

• Επιτόκια 

• Πληθωρισµός  

• ΑΕΠ 

• Ανεργία 

• Προϋπολογισµός-έλλειµµα  

• Πορεία ∆ηµόσιου χρέους 

• Πορεία εµπορικού ελλείµµατος  

• ∆είκτης Παραγωγικότητας  
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• Κόστος Εργασίας 

• Εµπορικό Ισοζύγιο 

• ∆είκτης κατασκευαστικης δραστηριότητας  

• ∆είκτης βιοµηχανικής παραγωγής 

• ∆είκτης λιανικών πωλήσεων 

• Πιστωτική επέκταση 

• Κατά κεφαλήν εισόδηµα 

 

Η ανάλυση των παραπάνω δεδοµένων βοηθάει τον επενδυτή στο να λάβει τις σωστές 

αποφάσεις διότι αυτά τα µεγέθη επηρεάζουν τα οικονοµικά στοιχεία µίας εταιρίας. Επίσης, 

τα παραπάνω στοιχεία είναι ικανά να βοηθήσουν έναν επενδυτή να κάνει αξιόλογες 

προβλέψεις για τη µεταβολή των οικονοµικών µεγεθών µίας εταιρίας βασιζόµενος σε 

ιστορικά στοιχεία των παραπάνω πληροφοριών. Βέβαια, πολύ µεγάλη σηµασία έχει να 

γνωρίζει ο επενδυτής ποιοι δείκτες έπονται, συµπίπτουν ή προηγούνται από κάθε φάση του 

οικονοµικού κύκλου για να είναι σε θέση να πάρει τις πιο σωστές επενδυτικές αποφάσεις.  

 

Στάδιο 2ο : Ανάλυση του κλάδου 

Το δεύτερο στάδιο της µελέτης αφορά την ανάλυση του κλάδου και την επίδραση που έχει 

σε µια εταιρία. Πρέπει όµως να ληφθεί υπόψη ότι δεν συµπεριφέρονται όλοι οι κλάδοι µε τον 

ίδιο τρόπο κατά τις διάφορες φάσεις του οικονοµικού κύκλου και επίσης κάθε κλάδος έχει 

και τις δικές του ιδιαιτερότητες. Σε αυτό το στάδιο ορισµένα βασικά εξεταζόµενα ερωτήµατα 

είναι :  

• Σε ποια φάση του οικονοµικού κύκλου βρίσκεται ο κλάδος  

• Μελλοντικές προοπτικές του κλάδου 

• Το µέγεθος του κλάδου και σε πόσο ευρεία πελατειακή βάση απευθύνεται 

• Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την λειτουργία και την πορεία του 

κλάδου 

• Ποιο είναι το µερίδιο αγοράς στον κλάδο της εξεταζόµενης εταιρίας 
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• Από πόσες εταιρίες αποτελείται ο κλάδος και αν υπάρχει µεγάλος ανταγωνισµός 

µεταξύ των εταιριών ή αν επικρατούν ολιγοπωλιακές και µονοπωλιακές τάσεις, και 

τέλος 

• Ο βαθµός ευκολίας εισόδου ή εξόδου µιας εταιρίας από τον κλάδο 

 

Στάδιο 3ο : Ανάλυση της εταιρίας 

Στο τελευταίο στάδιο µελέτης γίνεται η αξιολόγηση της εταιρίας που µας ενδιαφέρει. Το 

στάδιο αυτό είναι το πιο απαιτητικό και χρονοβόρο της όλης διαδικασίας, καθώς είναι 

απαραίτητη η συλλογή µεγάλου όγκου στοιχείων για την εταιρία σε βάθος αρκετών ετών 

έτσι ώστε να αποτυπώθεί µια διαχρονική εικόνα για την εξέλιξη των µεγεθών της. Αφού 

συγκεντρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία, θα πρέπει να γίνει λεπτοµερής ανάλυση των 

βασικών παραγόντων, ποιοτικών και ποσοτικών, που κρίνουν την πορεία µιας επιχείρησης. 

Αυτοί οι παράγοντες είναι οι εξής:  

• Η εξέλιξη των οικονοµικών µεγεθών της εταιρίας σε βάθος 5 ετών 

• Ο ρυθµός ανάπτυξης της εταιρίας τα τελευταία χρόνια 

• Η θέση της εταιρίας µέσα στον κλάδο της (πόσο µερίδιο αγοράς καταλαµβάνει, πόσες 

πωλήσεις κάνει, θέση που βρίσκονται οι ανταγωνιστές κ.α.) 

• Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων 

• Η ρευστότητα της εταιρίας 

• Ο βαθµός ακρίβειας των προβλέψεων που κάνει η εταιρία 

• Η ικανότητα και η αξιοπιστία της διοίκησης 

• Η µερισµατική πολιτική της εταιρείας 

• Η σηµερινή τιµή της µετοχής σε σχέση µε την υψηλότερη και την χαµηλότερη τιµή 

που είχε ποτέ η µετοχή 

• Η διαχρονική πορεία της τιµής της µετοχής (σε βάθος 5ετίας, 10ετίας κλπ) 

• Η εµπορευσιµότητα της µετοχής 

• Οι διάφοροι δείκτες σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες εταιρίες του κλάδου  
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2.3 ∆ιαδικασία  Θεµελιώδους Ανάλυσης 

 

Οι µέθοδοι για την εκπόνηση της θεµελιώδους ανάλυσης,δηλαδή για την εκτίµηση της 

πραγµατικής αξίας µιας µετοχής, είναι πολλές. Εµείς θα ασχοληθούµε µε την πιο 

διαδεδοµένη µέθοδο που στηρίζεται στην ανάλυση διάφορων αριθµοδεικτών. Η χρήση 

αριθµοδεικτών αποτελεί µια πολύ διαδεδοµένη µέθοδο θεµελιώδους χρηµατοοικονοµικής 

ανάλυσης. Αριθµοδείκτης είναι η απλή σχέση ενός κονδυλίου που προκύπτει από τις 

οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας και εκφράζεται µε µια µαθηµατική σχέση. 

Αριθµοδείκτες έχουν νόηµα όταν συνδέονται µε άλλους δείκτες και οικονοµικές έννοιες και 

εκφράζουν άµεσα τη σπουδαιότητα των επί µέρους µεγεθών. 

 Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή εφόσον υπολογιστούν οι απαραίτητοι για την ανάλυση δείκτες 

στη συνέχεια τους συγκρίνουµε µε τους αντίστοιχους δείκτες άλλων εταιριών µε µόνο σκοπό 

να επιλέξουµε την καλύτερη για εµάς µετοχή που θα οδηγήσει στη µεγιστοποίηση του 

κέρδους της επένδυσής µας. Παράλληλα, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την ανάλυση 

αυτή διότι ένα λάθος στην αξιολόγηση αυτών των δεικτών θα οδηγήσει και σε λάθος 

επενδυτικές επιλογές. Επίσης, βασικό µέληµά µας κατά την διάρκεια της ανάλυσής µας 

πρέπει να είναι και η χρήση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µίας εταιρίας, όπως 

είναι ο ισολογισµός, τα αποτελέσµατα χρήσης,τα στοιχεία κατάστασης ταµειακών ροών κτλ, 

καθώς οι αριθµοδείκτες από µόνοι τους δεν είναι σε θέση να µας δώσουν µία ολοκληρωµένη 

εικόνα για µία εταιρία.   

 

2.3.1 ∆είκτες της Θεµελιώδους Ανάλυσης 
 

Στις παρακάτω ενότητες θα αναλύσουµε τους κυριότερους αριθµοδείκτες που 

χρησιµοποιούνται στη θεµελιώδη ανάλυση.  

 

 

∆είκτης Tιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή - P/E  

 

Ο δείκτης P/E είναι ο πλέον δηµοφιλής δείκτης που χρησιµοποιείται στη θεµελιώδη 

ανάλυση. Είναι ένα από τα κυριότερα εργαλεία για τον καθορισµό υπερτιµηµένων ή 

υποτιµηµένων µετοχών. Για τον καθορισµό του Ρ/Ε διαιρούµε απλά την τρέχουσα 

χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής µε τα αντίστοιχα κέρδη της εταιρείας ανά µετοχή για τους 
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τελευταίους 12 µήνες ή για το πιο πρόσφατο έτος ή ακόµα και για το προβλεπόµενο έτος. Η 

σχέση είναι η εξής : 

 

P/E= 
����	���	����	��


����	�	����	�
 

 

Τα κέρδη ανά µετοχή είναι το σύνολο των κερδών της επιχείρησης κατά τη διάρκεια του 

τελευταίου δωδεκαµήνου διαιρεµένο µε το συνολικό αριθµό των εισηγµένων 

διαπραγµατευόµενων µετοχών της.  

Ο λόγος αυτός µας δείχνει το ποσό των χρηµάτων το οποίο είναι διατεθειµένοι να 

πληρώσουν οι επενδυτές για την απόκτηση της µετοχής για κάθε ένα ευρώ καθαρών κερδών 

ανά µετοχή που πραγµατοποιεί η επιχείρηση.  

Μετά από τον υπολογισµό του P/E ξεκινά η δυσκολία καθορισµού της χρησιµότητάς του.Η 

λογική για τη χρησιµότητα του Ρ/Ε έγκειται στο γεγονός ότι η τιµή της µετοχής µιας εταιρίας 

πρέπει να αντανακλά την κερδοφορία της. Ακολουθώντας αυτή τη λογική, µια εταιρία που 

έχει πολύ υψηλά κέρδη ανά µετοχή πρέπει επίσης να έχει και µεγάλη χρηµατιστηριακή αξία. 

και µία εταιρεία µε χαµηλά κέρδη ή ζηµιές πρέπει να έχει µικρή χρηµατιστηριακή αξία. 

Συνεπώς, ένας χαµηλός δείκτης Ρ/Ε, σε συνδυασµό µε µια χαµηλή τιµή µετοχής και µεγάλα 

κέρδη αποτελεί ένδειξη ότι η µετοχή είναι υποτιµηµένη και θα πρέπει να ανέβει στο άµεσο ή 

στο απώτερο µέλλον, επειδή λόγω της ελκυστικότητάς της, οι επενδυτές θα τρέξουν να την 

αγοράσουν. Αντιθέτως, µία εταιρεία µε υψηλή χρηµατιστηριακή αξία και χαµηλά κέρδη 

είναι υπερτιµηµένη και η τιµή της θα πρέπει λογικά να υποχωρήσει. Παρόλο που τα 

προαναφερθέντα δεδοµένα αποτελούν απόρροια της κοινής λογικής είναι πολύ δύσκολο να 

φτάσουµε σε κάποιο χρήσιµο συµπέρασµα απλά µε τη χρήση του Ρ/Ε µιας εταιρείας χωρίς 

να κάνουµε κάποιες συγκρίσεις και χωρίς να χρησιµοποιήσουµε και άλλα κριτήρια.  

Ο δείκτης αυτός είναι πολύ χρήσιµος σαν ένα εργαλείο σύγκρισης. ∆ύο από τις συγκρίσεις 

που γίνονται συνήθως από τους επενδυτές είναι οι ακόλουθες:  

• Ανάµεσα στο Ρ/Ε µιας συγκεκριµένης µετοχής και το µέσο Ρ/Ε όλων των µετοχών που 

διαπραγµατεύονται στο συγκεκριµένο Χρηµατιστήριο.  

• Ανάµεσα στο Ρ/Ε µιας συγκεκριµένης µετοχής και το µέσο Ρ/Ε των άλλων εταιρειών που 

συµµετέχουν στον ίδιο κλάδο. 
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Αναλυτικότερα, η σύγκριση του δείκτη Ρ/Ε της εξεταζόµενης εταιρίας µε το µέσο Ρ/Ε  όλων 

των µετοχών που διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο δείχνει, σε γενικές γραµµές, αν η 

µετοχή είναι υπερτιµηµένη ή υποτιµηµένη σε σχέση µε τις άλλες µετοχές της ίδιας της 

χρηµατιστηριακής αγοράς. Αυτή όµως η γενική σύγκριση µπορεί να γίνει, αλλά, επειδή 

υπάρχουν µεγάλες διαφορές ανάµεσα στους δεκάδες κλάδους που αντιπροσωπεύουν τις 

εταιρείες που διαπραγµατεύονται σε ένα χρηµατιστήριο, θα πρέπει να έχει µικρή βαρύτητα 

στη λήψη µιας πιθανής επενδυτικής απόφασης. Η σύγκριση βέβαια µεταξύ εταιρειών του 

ίδιου κλάδου είναι πιο χρήσιµη και ουσιαστική. Επίσης µία σύγκριση είναι πολύ πιο χρήσιµη 

για µια εταιρεία σε έναν κλάδο που περιέχει πολλές και όχι λίγες όµοιες εταιρείες (π.χ. όπως 

πάνω από 20 ή 30 εταιρίες). Για παράδειγµα εάν µία εταιρία έχει υψηλότερο δείκτη P/E από 

το µέσο όρο της αγοράς ή πιο συγκεκριµένα από του κλάδου στον οποίο ανήκει τότε αυτό 

σηµαίνει πως η αγορά έχει µεγάλες προσδοκίες για την εξέλιξη της µετοχής βραχυχρόνια. 

Οπότε η εταιρία αυτή είτε θα πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτές τις προσδοκίες αυξάνοντας τα 

κέρδη της, είτε η τιµή της µετοχής θα πρέπει να µειωθεί.Οι εταιρείες συγκεκριµένων 

βιοµηχανικών κλάδων (βασικών µετάλλων, τροφίµων, κλπ.) διατηρούν ένα σταθερό (ή 

τουλάχιστον σε ένα µικρό εύρος διακύµανσης) δείκτη Ρ/Ε για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. 

Μικρές εταιρίες υψηλής τεχνολογίας, όπως αυτές του κλάδου των υπολογιστών και πιο 

πρόσφατα της βιοτεχνολογίας, έχουν συχνά υψηλά Ρ/Ε σε σχέση µε την υπόλοιπη αγορά. Ο 

λόγος για το οποίο έχουν υψηλά Ρ/Ε συνίσταται στο γεγονός ότι, όσον αφορά αυτούς τους 

κλάδους υπάρχουν δυνατότητες για υψηλά µελλοντικά κέρδη. Οι µεγαλύτερες και οι πιο 

γνωστές εταιρείες, (blue chips), σπάνια θα έχουν δείκτες Ρ/Ε που θα είναι εξαιρετικά υψηλοί, 

γιατί οι εργασίες τους είναι καθορισµένες και οι πιθανότητες δηµιουργίας ενός προϊόντος που 

θα διπλασιάσει τα κέρδη τους είναι πολύ µικρότερη από την αντίστοιχη των µικρότερων 

επιχειρήσεων.  

 Όπως γίνεται αντιληπτό από την παραπάνω ανάλυση, ο δείκτης P/E χρησιµοποιείται ως 

κριτήριο για τον καθορισµό του βαθµού στον οποίο µια µετοχή είναι υπερτιµηµένη ή 

υποτιµηµένη. Αυτή η αξιολόγηση όµως χαρακτηρίζεται από το στοιχείο της 

υποκειµενικότητας. Για παράδειγµα δεν είναι ασυνήθιστο για δύο διαφορετικούς 

χρηµατιστηριακούς αναλυτές να µεταφράσουν το δείκτη P/E µίας συγκεκριµένης εταιρείας 

και να εξάγουν εντελώς διαφορετικά συµπεράσµατα για την αξία των µετοχών. Το βασικό 

θέµα διαφωνίας στην αιτιολόγηση του βαθµού στον οποίο µια µετοχή έχει υψηλή ή χαµηλή 

τιµή άρα και P/E είναι οι µελλοντικές προοπτικές κερδοφορίας που ανοίγονται για την 

εταιρεία, τις οποίες ο καθένας µπορεί ενδεχοµένως να βλέπει µε διαφορετικό µάτι. Η πιο 
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χαρακτηριστική περίπτωση για την ύπαρξη ασυνήθιστα υψηλών P/E αφορά εταιρείες που 

χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης. Ο λόγος είναι ότι οι επιδόσεις 

τους, όσον αφορά τα µελλοντικά τους κέρδη, αναµένεται να είναι σηµαντικά µεγαλύτερες σε 

σχέση µε τις επιδόσεις των τελευταίων ετών. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι η τιµή µίας 

µετοχής, δηλαδή η τιµή P στο P/E, συνυπολογίζει µελλοντικά κέρδη που αναµένεται να είναι 

υψηλά στην περίπτωση µιας ταχέως αναπτυσσόµενης εταιρείας. Την ίδια στιγµή όταν 

χρησιµοποιούνται τα ιστορικά κέρδη ανά µετοχή, που αντιστοιχούν στοE του P/E, τότε αυτά 

είναι πιθανώς χαµηλότερα σε σχέση µε τα αναµενόµενα µελλοντικά κέρδη. Εξαιτίας του 

γεγονότος ότι στην περίπτωση αυτή ο δείκτης χρησιµοποιεί ένα µέγεθος από το µέλλον και 

ένα µέγεθος που ανάγεται στο παρελθόν, καθώς οι δύο περίοδοι (παρελθόν και µέλλον) 

διαφέρουν δραστικά, το p/e µπορεί να είναι εξαιρετικά υψηλό.  

Παρόλα τα παραπάνω ο δείκτης αυτός έχει ποικίλα µειονεκτήµατα και για αυτό δεν πρέπει 

να παίρνουµε επενδυτικές αποφάσεις λαµβάνοντας υπόψην µας µόνο αυτόν τον δείκτη χωρίς 

να προσέχουµε και άλλα χρηµατοοικονοµικά µεγέθη. 

Κάποια από τα βασικά µειονεκτήµατα αυτού του δείκτη είναι τα εξής: 

Υπάρχει πρόβληµα µε την ορθότητα της τιµής του δείκτη. Επειδή σε κάθε χρονική περίοδο 

δεν είναι γνωστά τα κέρδη της τωρινής χρήσης, τότε αναγκαστικά οι αναλυτές για την 

µελέτη τους χρησιµοποιούν στον παρονοµαστή τη τιµή που είχαν τα κέρδη της εταιρίας στη 

προηγούµενη χρήση σε αντίθεση µε την τιµή του αριθµητή που εκφράζεται από την τιµή 

εκείνης της χρονικής στιγµής. O υπολογισµός του δείκτη p/e γίνεται για δεδοµένα κέρδη που 

έχουν καταγράψει οι εταιρείες. Στερείται της πρόβλεψης των µελλοντικών κερδών που θα 

έχουν οι εταιρείες. Έτσι κάποιες εταιρείες που θα αξιολογηθούν σαν καλύτερες από κάποιες 

άλλες, ενδέχεται µελλοντικά να έχουν σταθερά κέρδη ενώ οι υποδεέστερες εταιρείες της 

αξιολόγησης µπορεί να αυξήσουν τα κέρδη τους οπότε θα διαψευστεί ολοκληρωτικά η 

αξιολόγηση που προέκυψε µε τη χρήση του δείκτη p/e.  

 Με τη χρήση αυτού του δείκτη απορρίπτονται εταιρείες που είναι ζηµιογόνες ή έχουν πολύ 

µικρά κέρδη, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ή 

άλλα χαρακτηριστικά της, όπως το επίπεδο τεχνογνωσίας.  
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Πολλές εταιρείες ενδέχεται σε κάποια χρήση να είχαν κάποια έκτακτα κέρδη ή ζηµίες που 

δεν σχετίζονται µε τη δράση της εταιρείας, όπως µια ενδεχόµενη πυρκαγιά. Και σε αυτή τη 

περίπτωση δεν µπορεί να γίνει αξιολόγηση µε τη χρήση αυτού του δείκτη. 

Επίσης πολλά σφάλµατα εµπεριέχονται µε τη χρήση αυτού του δείκτη για την αξιολόγηση 

των µετοχών, επειδή τα κέρδη µπορεί να αλλάξουν όχι εξαιτίας της λειτουργίας της 

εταιρείας, αλλά λόγω των λογιστικών αρχών που εφαρµόζονται κυρίως σε περιόδους 

πληθωρισµού.  

Τέλος η τιµή του δείκτη παύει να αποτελεί µέτρο σύγκρισης για εταιρείες που προχωρούν σε 

συνεχή επενδυτικά προγράµµατα, όπου το κόστος της χρηµατοδότησης και οι αποσβέσεις 

επηρεάζουν τα κέρδη σε µεσοπρόθεσµο διάστηµα. Είναι παράλογο να µην αξιολογούνται 

εταιρείες που επενδύουν για να έχουν καλύτερα µελλοντικά αποτελέσµατα. 

 

Απόδοση κερδών  

Άλλος ένας τρόπος να χρησιµοποιήσουµε το P/E είναι να το αντιστρέψουµε και τότε έχουµε 

τα κέρδη ανά µετοχή, µεταφρασµένα σαν απόδοση % επί της τιµής της µετοχής δηλαδή την 

απόδοση κερδών (Earnings Yield). Σε αυτήν την περίπτωση ο κανόνας µετατρέπεται σε:
 

 

Earnings Yield = 1/PE 

 

Π.χ  ένα P/E=12 θα δώσει µία απόδοση των κερδών ανά µετοχή του 8,33% 

 

Κέρδη ανά Μετοχή (Earnings per share - EPS) 

        Ο δείκτης αυτός προκύπτει:  EPS = 

��	
����

������	����	��
 

 

Όσο µεγαλύτερος είναι ο δείκτης αυτός τόσο καλύτερη θεωρείται η εταιρία για τον κλάδο της. 

Ωστόσο οι αναλυτές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να εξετάζουν από πού προέρχονται τα 
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κέρδη αυτά. Επίσης είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε το κεφάλαιο που χρειάστηκε αλλά και τον 

κίνδυνο που ανέλαβε µια επιχείρηση για να δηµιουργήσει αυτά τα κέρδη. Μπορούµε έτσι να 

κάνουµε σύγκριση ως προς την ποιότητα κάποιων επιχειρήσεων οι οποίες εµφανίζουν παρόµοια 

κέρδη. 

  

∆είκτης “Price Earnings Growth” (P.E.G.)
 

Για αποδοτικότερη και ακριβέστερη αξιολόγηση της τιµής των µετοχών προκύπτει ένας νέος 

δείκτης, ο “P.E.G.”, συνδυασµός των αρχικών γραµµάτων των λέξεων Price, Earnings, 

Growth (Τιµή, Κέρδη, Μεγέθυνση). Ο νέος δείκτης καταξιώνεται από την εµπιστοσύνη των 

επενδυτών διεθνώς και αυτό διότι σύµφωνα µε τους υποστηρικτές του εµφανίζεται 

πληρέστερος από τους προϋπάρχοντες και ικανός να επιλύσει αρκετά προβλήµατα που 

ανακύπτουν από τη χρήση άλλων δεικτών αποτίµησης. Τα παραπάνω προβλήµατα 

“ενσαρκώνονται” στην περίπτωση του δείκτη P/E. Το αρνητικό σηµείο της υπόθεσης του P/E 

προκύπτει από την αδυναµία του ίδιου του δείκτη να λάβει υπόψη τη µελλοντική πορεία και 

την ενδεχόµενη δυναµική µεγέθυνση µιας εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο εταιρίας. 

Υποστηρικτές βέβαια του δείκτη P/E εικάζουν ότι το πρόβληµα δεν υφίσταται, καθώς η 

χρηµατιστηριακή αγορά έρχεται να προσφέρει µόνη της τη λύση στο θέµα αυτό, 

ανταµείβοντας µε µεγάλο P/E τις εταιρίες που παρουσιάζουν υψηλούς ρυθµούς ανόδου στην 

κερδοφορία τους και αντίστοιχα µε χαµηλό P/E τις εταιρίες που εµφανίζουν στασιµότητα. 

 

                            ∆είκτης  P.E.G = 
���
���	�/�

	������	������	���	���	�����������	��������
 

 

Στην περίπτωση όµως που οι ρυθµοί αύξησης της κερδοφορίας διακοπούν απροσδόκητα σε 

µία και µόνο χρονιά (ενώ σε µακροχρόνιο επίπεδο εξακολουθεί να υπάρχει µεγέθυνση), τότε 

ο δείκτης P/E λειτουργεί υπο-πολλαπλασιαστικά στην πτώση της τιµής της µετοχής που 

ενδεχοµένως να επακολουθήσει. Το ενδεχόµενο αυτό µπορεί εύκολα να αντιµετωπισθεί από 

το δείκτη P.E.G αφού σκοπός του είναι να σταθµίσει τη σχέση Τιµή/Κέρδη ανά Μετοχή 

δηλαδή του P/E µε τη διαχρονική πορεία των κερδών. Η χρησιµότητά του προκύπτει 

ουσιαστικά από τη διαίρεση του λόγου P/E µε το µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης των κερδών 

της εξεταζόµενης χρονικής περιόδου (3ετίας, 5ετίας κλπ.). Με τον τρόπο αυτό, το εξαγόµενο 

αποτέλεσµα είναι πιο συµβατό και ευέλικτο σε απότοµες αλλαγές µεγεθών.  
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Τέλος, επισηµαίνεται ότι η εξεταζόµενη χρονική περίοδος θα πρέπει να είναι κατά προτίµηση 

η 5ετία και να περιλαµβάνει έτος ή έτη τα οποία δεν έχουν ακόµη ολοκληρωθεί. 

 

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι όσο µικρότερος ο δείκτης τόσο περισσότερο υποτιµηµένη είναι η 

µετοχή. Πιο αναλυτικά : 

 

• Οταν µια µετοχή έχει δείκτη P.E.G. = 0,5 τότε προτείνεται η αγορά της, ενώ αν ο 

               δείκτης P.E.G. = 2 (ή ανώτερος του 2) τότε προτείνεται η πώληση της µετοχής. 

 

• Ένας δείκτης PEG µικρότερος από τη µονάδα υπονοεί ότι υπάρχει ένα σηµαντικό 

περιθώριο ασφάλειας. Ένας δείκτης PEG µεγαλύτερος από τη µονάδα σηµαίνει ότι 

το περιθώριο ασφάλειας δεν είναι πολύ υψηλό. 

 

• Ο δείκτης λειτουργεί σαν εργαλείο για µακροχρόνιες επενδυτικές επιλογές και σε 

               µετοχές µε ικανοποιητική εµπορευσιµότητα. Αντίθετα δεν προσφέρει ιδιαίτερα 

               σηµαντικό έργο στην αναζήτηση επιλογών βραχυχρόνιας διάρκειας. 

 

• Ο δείκτης “P.E.G  δεν πρέπει να χρησιµοποιείται αυτόνοµα αλλά σε συνδυασµό και 

µε άλλα κριτήρια αποτίµησης. 

 

 
Ο δείκτης Τιµής προς τη Λογιστική Αξία - P/BV 

Η χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής προς τη λογιστική αξία της είναι ένας ακόµη 

σηµαντικός δείκτης αξιολόγησης των µετοχών. Είναι ένας αριθµός που δείχνει πόσες φορές 

την καθαρή της θέση αξίζει µια επιχείρηση. Η τιµή αυτή υπολογίζεται εφόσον υπολογιστεί 

πρώτα η λογιστική αξία της µετοχής που είναι ίση µε το πηλίκο των ιδίων κεφαλαίων της 

εταιρείας προς τον αριθµό των µετοχών της. 

                            ∆είκτης  P/BV = 
����	��	����	��

	�������
�	��	����	��
 

 



26 
 

Γενικά όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριµένος λόγος, P/BV, τόσο ακριβότερη θεωρείται µια 

µετοχή και όσο µικρότερη είναι η σχέση της χρηµατιστηριακής προς την λογιστική τιµή µίας 

µετοχής η µετοχή θεωρείται υποτιµηµένη και εποµένως καλή επιλογή για τον επενδυτή. 

Oταν λοιπόν ο δείκτης είναι µικρότερος από τη µονάδα, η µετοχή θεωρείται υποτιµηµένη, 

ενώ όταν είναι µεγαλύτερος από τη µονάδα θεωρείται υπερτιµηµένη Επίσης, όταν είναι 

χαµηλότερος της µονάδας σηµαίνει ότι η αγορά πιστεύει ότι η εταιρία δεν πρόκειται να φέρει 

τα αναµενόµενα, τα ίδια κεφάλαια δεν αποδίδουν αρκετά, άρα η τιµή πέφτει, άρα και η 

κεφαλαιοποίηση πέφτει. Ενώ οταν ο δείκτης P/BV είναι µεγαλύτερος της µονάδας σηµαίνει 

ότι η αγορά πιστεύει ότι η εταιρία θα φέρει τα αναµενόµενα άρα αγοράζουν «ψηλά» για να 

πουλήσουν ψηλότερα άρα η κεφαλαιοποίηση ανεβαίνει. 

Όµως και ο συγκεκριµένος δείκτης έχει διάφορα µειονεκτήµατα: 

• Όπως οι προηγούµενοι δείκτες, έτσι και αυτός υστερεί στο πεδίο των προβλέψεων. 

∆εν λαµβάνονται οι προοπτικές που έχει κάθε εταιρεία κατά τη διαδικασία της 

αξιολόγησης και έτσι µπορεί να γίνει λάθος αξιολόγηση. 

• Ο συγκεκριµένος δείκτης δεν εξετάζει τα κέρδη και τις αποδοτικότητες των ιδίων 

κεφαλαίων. 

• Επίσης ο δείκτης αυτός δεν µπορεί να υπολογίσει τις υπεραξίες, που ενδεχοµένως θα 

έχουν πάρει κάποια από τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Λύση σε αυτό 

το πρόβληµα είναι η αξιολόγηση µε τη χρήση του δείκτη τιµής προς εσωτερική αξία, 

όπου στην εσωτερική αξία εκτός από το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων µετρούνται και 

οι υπεραξίες. 

• Όµως το κυριότερο µειονέκτηµα αυτού του δείκτη είναι πως στον υπολογισµό της 

λογιστικής αξίας, επί το πλείστον, δεν συνυπολογίζονται τα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία της επιχείρησης γεγονός που µπορεί να οδηγήσει σε λανθασµένα 

αποτελέσµατα. 

Σχετικά µε τις µεγάλες αποκλίσεις που παρουσιάζει ο δείκτης Ρ/ΒV από κλάδο σε κλάδο, 

αυτές οφείλονται κυρίως στη σχέση του κεφαλαίου και της εργασίας ως συντελεστών 

παραγωγής. Και αυτό γιατί ο δείκτης τιµής προς Λογιστική Αξία αναπτύχθηκε σε περιόδους 

που κύριο ενδιαφέρον των επενδυτών και πλειοψηφία των εισηγµένων ήταν βιοµηχανικές 

επιχειρήσεις.Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν συνήθως µεγάλες εγκαταστάσεις και µηχανήµατα 

και όλα αυτά αποτελούν το µεγαλύτερο τµήµα του Ενεργητικού τους. Αυτό σηµαίνει ότι η 



27 
 

Λογιστική Αξία είχε ιδιαίτερο νόηµα στη σύγκριση αυτών των επιχειρήσεων, δηλαδή των 

επιχειρήσεων εντάσεως κεφαλαίου. 

Στη σηµερινή εποχή όµως, οι Υπηρεσίες αντικαθιστούν µε σταθερά βήµατα τις βιοµηχανίες 

στον ανεπτυγµένο κόσµο. Για κάποιες από αυτές τις επιχειρήσεις όπως για παράδειγµα οι 

επιχειρήσεις συµβούλων, οι επιχειρήσεις ευρέσεως εργατικού δυναµικού κλπ η Λογιστική 

Αξία έχει µικρότερη σηµασία γιατί η ικανότητα των στελεχών που απασχολούν να κάνουν 

αποτελεσµατικά τη δουλειά τους δεν καταγράφεται στα βιβλία.Ο δείκτης Ρ/ΒV θα ήταν 

ουσιαστικά άχρηστος στη σύγκριση µεταξύ τέτοιων επιχειρήσεων. 

 Από την άλλη η Λογιστική Αξία είναι πολύ καλό συγκριτικό µέγεθος σε κάποιους κλάδους 

Υπηρεσιών, όπως είναι συνήθως οι Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, όπως για παράδειγµα οι 

τράπεζες. Το Ενεργητικό των τραπεζών αποτελείται επί το πλείστον από απαιτήσεις για 

δάνεια όλων των ειδών (συµπεριλαµβανοµένων και των αγορασµένων οµολόγων και 

οµολογιών). Αυτά έχουν συγκεκριµένη αξία, όση είναι κάθε φορά η αξία του δανείου. Μόνη 

πηγή αµφιβολιών είναι οι επισφάλειες που όµως υπό την πίεση της Κεντρικής Τράπεζας 

καταγράφονται µε τρόπο αρκετά αποτελεσµατικό.Άρα, η Λογιστική Αξία είναι µια πολύ 

καλή απεικόνιση της πραγµατικότητας για τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Αυτοί οι κλάδοι 

έχουν µάλιστα Ρ/ΒV πιο κοντά στο 1 σε σχέση µε τους άλλους κλάδους. 

Όσον αφορά αυτόν το δείκτη θα ήταν χρήσιµο να αναφάρουµε την άποψη του διασηµότερου 

και πιθανώς του καλύτερου επενδυτή του κόσµου, του Warren Buffett. Ο διάσηµος αυτός 

επενδυτής υποστηρίζει ότι η σχέση τιµής προς τη λογιστική αξία πρέπει να είναι ελκυστική.  

Για την ακρίβεια δεν θέλει ν’ αγοράζει µετοχές προσφέροντας περισσότερα  χρήµατα από το 

διπλάσιο της λογιστικής αξίας. 

 

  
Μερισµατική Απόδοση

 

Η µερισµατική απόδοση είναι το µέρισµα ως ποσοστό της χρηµατιστηριακής τιµής της 

µετοχής, για µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Το µέρισµα αποτελεί το τµήµα των κερδών 

µιας επιχείρησης που διανέµεται ανά µετοχή στους µετόχους της.  

Μερισµατική Απόδοση = 
������	�	����	�

		����������
�	��	����	��
 * 100 
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Καθώς πέφτει η τιµή µιας µετοχής, η µερισµατική της απόδοση αυξάνει. Όσο πιο υψηλή 

είναι η µερισµατική απόδοση µιας µετοχής, τόσο πιο ελκυστική είναι αυτή για τους 

επενδυτές, αφού, ακόµα και αν πέσει η τιµή της, πάλι θα πάρουν κάποια χρήµατα µε τη 

µορφή µερίσµατος. Ο δείκτης της µερισµατικής απόδοσης συγκαταλέγεται στους 

σπουδαιότερους χρηµατιστηριακούς δείκτες, επηρεάζοντας αναλυτές κα επενδυτές. Όσο 

µεγαλύτερος είναι αυτός ο δείκτης τόσο αποδοτικότερη θεωρείται η επένδυση σ΄ αυτή την 

µετοχή. Για τους επενδυτές που δεν εµπορεύθηκαν την συγκεκριµένη µετοχή, η απόδοση του 

µερίσµατος, µπορεί να είναι ένα συγκρίσιµο µέγεθος µε τα επιτόκια άλλων µορφών 

επενδύσεων της περιόδου (καταθέσεις, οµόλογα κλπ) έτσι ώστε να αξιολογείται συγκριτικά η 

επιτυχία της επένδυσης στην συγκεκριµένη µετοχή µε τις αποδόσεις των εναλλακτικών 

µορφών επένδυσης κατά την ίδια χρονική περίοδο. Στον δείκτη αυτό δεν απεικονίζεται η 

δυνατότητα απόδοσης από υπεραξία. Η υψηλή µερισµατική απόδοση µιας µετοχής αποτελεί 

ένα σηµαντικό κριτήριο προκειµένου η µετοχή να επιλεγεί και να συµπεριληφθεί στο 

χαρτοφυλάκιο του επενδυτή. Οι επενδυτές, που επενδύουν µε βάση την αξία, θεωρούν συχνά 

την υψηλή µερισµατική απόδοση µιας µετοχής ως ένδειξη φθηνής τιµής.Μια υψηλή απόδοση 

λειτουργεί επίσης και ως προστασία έναντι µιας πτωτικής αγοράς, και είναι ελκυστική για 

τους επενδυτές που αποστρέφονται τον κίνδυνο. Υψηλή µερισµατική απόδοση έχουν 

συνήθως οι µετοχές των επενδυτικών εταιρειών και των τραπεζών (υπό κανονικές συνθήκες 

και όχι µε τις τρέχουσες). Το µειονέκτηµα είναι ότι τα µερίσµατα φορολογούνται ως 

κανονικό εισόδηµα. Όσο µεγαλύτερη είναι η απόδοση, τόσο µεγαλύτερο φόρο θα πρέπει να 

πληρώσετε. Συνήθως οι επενδυτές αγοράζουν χαρτιά µε υψηλή µερισµατική απόδοση και 

παραµένουν σε αυτά κατά 70% ακλόνητοι.  

Όµως και η µερισµατική απόδοση έχει διάφορα µειονεκτήµατα: 

• Κάθε εταιρεία αποφασίζει να διανείµει ένα ποσό των κερδών µιας χρήσης µε τη 

µορφή του µερίσµατος σε ποσοστό που κρίνει αυτή.Όµως το ύψος του µερίσµατος 

και ακολούθως της µερισµατικής απόδοσης δεν δίνει καµία εικόνα για το συνολικό 

ύψος της κερδοφορίας της εταιρείας. ∆ηλαδή αγνοείται το ποσό που καταλήγει για 

επανεπένδυση και συνήθως επιφέρει θετικά αποτελέσµατα στην εταιρία. 

• Η µερισµατική απόδοση έχει ένα παρόµοιο αρνητικό µε τον δείκτη p/e. Για τον 

υπολογισµό της λαµβάνεται η τιµή του µερίσµατος της περσινής χρήσης, που σε 

περίπτωση τελικά µεταβολής της τιµής του κατά τη τρέχουσα περίοδο σε κάποια 

εταιρεία, εµπεριέχει σφάλµα στην αξιολόγηση της συγκεκριµένης εταιρίας. 
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• Ένα παρόµοιο αρνητικό της µερισµατικής απόδοσης µε τον δείκτη p/e είναι η 

αδυναµία δηµιουργίας προβλέψεων. 

 
 
∆είκτης Κεφαλαιοποίησης προς Κύκλο Εργασιών (c/s) 

 
Η τιµή του είναι αποτέλεσµα ενός πηλίκου µε αριθµητή το γινόµενο της τιµής της µετοχής 

επί τον αριθµό των µετοχών (κεφαλαιοποίηση) και παρονοµαστή την τιµή του κύκλου 

εργασιών της εταιρείας. Όσο µικρότερη είναι η τιµή του δείκτη για κάποια εταιρεία, τόσο 

πιο ελκυστική είναι η τιµή της µετοχής της. Τώρα όσον αφορά στη χρησιµότητα αυτού του 

δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι όταν η χρηµατιστηριακή αγορά ακολουθεί έντονες ανοδικές 

τάσεις, οι επενδυτές συνήθως λησµονούν το γεγονός ότι η εικόνα της αγοράς δύναται να έχει 

διπλή όψη, δηλαδή τείνουν να αυξάνονται οι πιθανότητες κάποιας βίαιης διόρθωσης ή οι 

καθοδικές τάσεις να παρουσιάζονται µε την ίδια συχνότητα µε τις ανοδικές και συνεπώς  

πρέπει να χρησιµοποιούµε ποικίλα εργαλεία επιλογής των µετοχών του χαρτοφυλακίου µας, 

όπως οι δείκτες οι οποίοι είναι ιδιαίτερα χρήσιµοι σε περιόδους µικτών τάσεων, µε 

σηµαντικές προς τα άνω ή προς τα κάτω διακυµάνσεις. Φυσικά ο παραπάνω δείκτης είναι ο 

κατάλληλος και αυτό διότι προσδιορίζεται από τα δύο θεµελιώδη µεγέθη της εταιρίας στην οποία 

αναφέρεται: 

 

• Την κεφαλαιοποίηση που δίνεται από το γινόµενο “συνολικός αριθµός µετοχών της 

εταιρίας επί τρέχουσα τιµή µετοχής στο Χρηµατιστήριο’’ 

• Τις πωλήσεις (κύκλο εργασιών) της εξεταζόµενης εταιρίας  

 

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό καλύτερο θα είναι να λαµβάνουµε υπόψην µας για το 

υπολογισµό του εν λόγω δείκτη τον τελευταίο διαθέσιµο ισολογισµό της εταιρίας ώστε  ο 

παρανοµαστής του κλάσµατος να βρίσκεται όσο το δυνατόν κοντινότερα χρονικά µε την 

τρέχουσα κεφαλαιοποίηση  που αποτελεί τον αριθµητή του κλάσµατος. Οι τιµές του 

συγκεκριµένου δείκτη στο ελληνικό Χρηµατιστήριο κινούνται σήµερα από 0 έως 20 φορές 

για τη µεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία των εισηγµένων εταιριών, υποδηλώνοντας πόσες 

φορές υπερβαίνει ή υπολείπεται η χρηµατιστηριακή αξία τις πωλήσεις (ή κύκλο εργασιών) 

της κάθε εταιρίας. Όπως αναφάραµε παραπάνω  όσο πιο χαµηλός παρουσιάζεται ο δείκτης 

τόσο πιο ευνοϊκά είναι τα εξαγόµενα συµπεράσµατα για την εταιρία και επακόλουθα για τη 

µετοχή της, από την οποία ο επενδυτής προσδοκά κεφαλαιακά κέρδη. Από την άλλη πλευρά 
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σε επιχειρήσεις οι οποίες εµφανίζουν ένα ιδιαίτερο µικρό καθαρό περιθώριο κέρδους (κάτω 

του 5% κατά κύριο λόγο), η εφαρµογή του δείκτη δεν έχει τη µέγιστη δυνατή αξιοπιστία, σε 

σύγκριση µε τις περιπτώσεις υψηλών περιθωρίων κέρδους εταιριών, όπου οι πωλήσεις τους 

αντανακλώνται σε ικανοποιητικά κέρδη βάσει των απόλυτων µεγεθών τους. Πιο 

συγκεκριµένα, ο λόγος κεφαλαιοποίηση / πωλήσεις δείχνει πόσο δηµοφιλής είναι µια 

εταιρεία στους επενδυτικούς κύκλους µε βάση την ικανότητά της να "παράγει" πωλήσεις σε 

µία συγκεκριµένη χρονιά. Η αξιοπιστία του παραπάνω δείκτη αντλείται ουσιαστικά από τη 

διαχρονική σταθερότητα των πωλήσεων, σε σχέση µε τις άλλες µεταβλητές της εταιρίας. 

 

Οι βασικοί κανόνες που συνδέονται µε την εφαρµογή του δείκτη κεφαλαιοποίηση / πωλήσεις 

είναι οι εξής: 

 

• Εξαγωγή του µέσου δείκτη κεφαλαιοποίηση / πωλήσεις της χρηµατιστηριακής 

αγοράς (αθροιστική χρηµατιστηριακή αξία των εισηγµένων εταιριών προς 

αθροιστικές πωλήσεις των εισηγµένων εταιριών), ο οποίος αποτελεί ένα καθοριστικό 

µέτρο σύγκρισης της κάθε εταιρίας µε το σύνολο της αγοράς. 

• Αποφυγή µετοχών που έχουν δείκτη σηµαντικά µεγαλύτερο από το επίπεδο της 

αγοράς και συγκρατηµένη επένδυση σε µετοχές µε δείκτη κοντά  στο µέσο επίπεδο 

της αγοράς. 

 

• Αναζήτηση µετοχών που εµφανίζονται µε δείκτη κεφαλαιοποίηση /Πωλήσεις 

χαµηλότερο των 1-2 φορών. Τέτοιες περιπτώσεις καταλήγουσυνήθως σε ευχάριστες 

εκπλήξεις για τους επενδυτές που επέλεξαν τις συγκεκριµένες µετοχές, ιδιαίτερα στο 

µακροπρόθεσµο διάστηµα. 

• Προχωρούµε σε πώληση των µετοχών που υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιό µας και των 

οποίων ο δείκτης βρίσκεται σηµαντικά υψηλότερα του µέσου επιπέδου ή και 

ανώτερα των 10 φορών. Στην περίπτωση που δεν συµπεριφερόµαστε κατά αυτόν τον 

τρόπο, αναλαµβάνουµε υψηλό ρίσκο για το µέλλον των επενδυόµενων κεφαλαίων 

µας λόγω µιας ενδεχόµενης διόρθωσης των ακριβών αποτιµήσεων που 

χαρακτηρίζουν το χαρτοφυλάκιό µας. 
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Τέλος τα µειονεκτήµατα αυτού του δείκτη είναι:  

 

• Από το ύψος του κύκλου εργασιών δεν δίνεται καµία απολύτως εικόνα για το ύψος 

των κερδών  

• Ενδέχεται δύο εταιρείες να έχουν ίδιο κύκλο εργασιών αλλά να λειτουργούν µε 

διαφορετικά  περιθώρια κέρδους.  

 
 
 
2.3.2 Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 

 
Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας και την εύρεση των παραπάνω δεικτών για να 

είµαστε σε θέση να κάνουµε όσο το δυνατόν καλύτερες επενδυτικές επιλογές οφείλουµε να 

λάβουµε και άλλα σηµαντικά χρηµατοοικονοµικά µεγέθη τα οποία θα τα αντλήσουµε από 

τους σηµαντικότερους οικονοµικούς λογαριασµούς της εκάστοτε εταιρίας. Αυτοί οι 

λογαριασµοί είναι ο ισολογισµός και τα αποτελέσµατα χρήσης από όπου θα διαφανεί η 

χρηµατοοικονοµική διάρθρωση της εταιρίας. Μέσα από αυτούς τους λογαριασµούς θα 

είµαστε σε θέση να κάνουµε µία πιο προσεκτική ανάλυση καθώς θα υπολογίσουµε και 

κάποιους άλλους σηµαντικούς δείκτες όπως είναι τα ξένα κεφάλαια προς ίδια κεφάλαια, 

περιθώριο κέρδους (καθαρά κέρδη προς συνολικά έσοδα) κλπ.  

 

Πιο αναλυτικά από τον ισολογισµό ο κάθε  επενδυτής πρέπει να προσέχει: 

 

• Ύψος ιδίων κεφαλαίων 

• Ύψος βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων 

• Ύψος πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

• Ύψος συνολικών αποσβέσεων 

• Ύψος απαιτήσεων 

• Ύψος προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις  

• Ύψος αποθεµάτων 
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Και από τα αποτελέσµατα χρήσεως: 

 

• Ετήσια έσοδα από πωλήσεις (κύκλος εργασιών) 

• Λειτουργικά έξοδα 

• ∆ιάφορα έσοδα και έξοδα που δεν έχουν άµεση σχέση µε το κύριο 

αντικείµενο δραστηριότητας 

• Έκτακτα έσοδα/έξοδα 

• Ετήσιες αποσβέσεις πάγιων στοιχείων 

• Κέρδη ή ζηµίες 

 

Και από τον πίνακα διάθεσης κερδών: 

 

• Μερίσµατα 

• Παρακρατηθέντα 

• Φόροι 

 
 
2.4 Θεµελιώδης και Τεχνική Ανάλυση 

Η Θεµελιώδης και η Τεχνική Ανάλυση, αποτελούν δύο συµπληρωµατικές αλλά και 

ανταγωνιστικές µεθόδους λήψης επενδυτικών αποφάσεων, που προσπαθούν να προβλέψουν 

µε διαφορετικό τρόπο τη µελλοντική πορεία της χρηµατιστηριακής αγοράς. Η θεµελιώδης 

ανάλυση, η οποία ιστορικά είναι και η παλαιότερη, στηρίζεται κυρίως στη µελέτη των 

θεµελιωδών µεγεθών-παραγόντων που επηρεάζουν την οικονοµία, τον κλάδο και την 

εταιρία. Αντίθετα, θεωρεί ότι η τιµή κάθε µετοχής είναι προεξοφληµένη (ή µε άλλα λόγια 

είναι ήδη προσδιορισµένη από τις δυνάµεις της προσφοράς και της ζήτησης) και δεν 

καταναλώνει χρόνο στη µελέτη των θεµελιωδών µεγεθών, τα οποία ενώ βέβαια θεωρεί 

καθοριστικά για την εξέλιξη της µετοχής, εκτιµά εντούτοις ότι η τιµή της µετοχής τα 

αντικατοπτρίζει. Ενώ η θεµελιώδης ανάλυση µελετάει τα αίτια της εξέλιξης των τιµών, η 

τεχνική ανάλυση εξετάζει το αποτέλεσµά τους. Ο τεχνικός αναλυτής ενδιαφέρεται µόνο για 

την εξέλιξη των τιµών και δεν ασχολείται µε τα αίτια αυτής της εξέλιξης. Στην ουσία και οι 

δύο µέθοδοι, ενώ δεν απορρίπτουν η µία την άλλη, πιστεύουν ότι η δική τους άποψη είναι η 

ορθότερη. Η τεχνική ανάλυση επικεντρώνεται στη µελέτη της εξέλιξης των τιµών, 

παρουσιάζοντάς την µε ποικίλους, πολυάριθµους δείκτες και διαγράµµατα, ενώ η 
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θεµελιώδης ανάλυση ενδιαφέρεται κυρίως για τους οικονοµικούς παράγοντες που 

προσδιορίζουν τις δυνάµεις της προσφοράς και της ζήτησης για µια µετοχή. Η θεµελιώδης 

ανάλυση είναι εκείνη που εξετάζει όλους τους σχετικούς παράγοντες που προσδιορίζουν την 

εσωτερική αξία κάθε µετοχής. Οι ουσιαστικότερες όµως διαφορές των δύο προσεγγίσεων 

αφορούν στο χρονικό ορίζοντα της επένδυσης και το χαρακτήρα του επενδυτή. Η τεχνική 

ανάλυση χρησιµοποιείται σχεδόν κατ  αποκλειστικότητα για βραχυχρόνιες αγοραπωλησίες, 

ενώ η θεµελιώδης ανάλυση για µακροχρόνιες κινήσεις, κυρίως λόγω της µελέτης µεγεθών 

που εκδηλώνονται διαχρονικά. Η τεχνική ανάλυση χρησιµοποιείται συνήθως από επενδυτές 

οι οποίοι δέχονται να αναλάβουν µεγαλύτερο επενδυτικό ρίσκο, ενώ η θεµελιώδης ανάλυση 

χρησιµοποιείται από επενδυτές µε µεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, οι οποίοι επενδύουν µεγάλα 

κεφάλαια και δεν έχουν την πολυτέλεια της συχνής µεταβολής επενδυτικών σχεδίων. 

Συνήθως, για τους µεγαλο-επενδυτές η θεµελιώδης ανάλυση ολοκληρώνεται στα πρωταρχικά 

στάδια λήψεως µιας επενδυτικής απόφασης, ώστε να διαγνώσει την κατεύθυνση των 

θεµελιωδών µεγεθών της αγοράς. Η τεχνική ανάλυση έρχεται σε µεταγενέστερα στάδια, 

προσδιορίζοντας επακριβώς τον χρόνο όπου θα γίνει η δέσµευση (αγορά της µετοχής) και 

στη συνέχεια, η αποδέσµευση (πώληση της µετοχής) των κεφαλαίων σε αυτήν την 

επενδυτική πρόταση. Για πολλούς παρατηρητές, η τεχνική ανάλυση παρουσιάζει µια 

εντυπωσιακή ευελιξία, διότι µπορεί να εφαρµοστεί µε τις ίδιες περίπου βασικές αρχές και 

πρακτική ευκολία σε όλους τους τύπους αγορών και εµπορευµάτων. Η θεµελιώδης ανάλυση 

λόγω της φύσεώς της, αναφέρεται σε µια µόνο αγορά και σε ένα συγκεκριµένο εµπόρευµα 

(µετοχές, οµόλογα, εµπορεύµατα). Υπάρχουν βέβαια οι συσχετίσεις των αγορών, αλλά 

δύσκολα η ίδια η θεµελιώδης ανάλυση µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε περισσότερες από µία 

αγορές. Αµεση συνέπεια αυτού είναι, ότι ο θεµελιώδης αναλυτής, λόγω του µεγάλου όγκου 

των πληροφοριών που µελετάει, εξειδικεύεται σε συγκεκριµένες αγορές, αδυνατώντας να 

εκφέρει εκτιµήσεις για πολλές άλλες οικονοµικές δραστηριότητες. Μια άλλη διαφορά των 

δύο µεθόδων έγκειται στο γεγονός ότι η τεχνική ανάλυση βασίζεται, σε µεγάλο µέρος των 

προβλέψεών της, σε δείκτες που έχουν να κάνουν µε την ψυχολογία της αγοράς, δηλαδή τη 

θετική ή την αρνητική γνώµη ή ακόµα και το προαίσθηµα εκείνων που συµµετέχουν στην 

αγορά µετοχών. Πολλές φορές η τεχνική ανάλυση προτείνει επενδυτικές κινήσεις αντίθετες 

από εκείνες που το µεγαλύτερο µέρος της αγοράς αποδέχεται. Εξαιτίας της φύσεως της 

τεχνικής ανάλυσης έχουν αναπτυχθεί δεκάδες δείκτες και τρόποι ανάλυσης και παρουσίασης 

των τιµών των µετοχών µε τη µορφή διαγραµµάτων. Λόγω αυτής της πολυπλοκότητας, οι 

επικριτές της πιστεύουν ότι η τεχνική ανάλυση γίνεται ασαφής σε αρκετά σηµεία, καθώς 

παρατηρώντας ένα διάγραµµα τιµών, ο κάθε παρατηρητής µπορεί να εξάγει ένα διαφορετικό 
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συµπέρασµα, χρησιµοποιώντας τις δικές του γραµµές τάσης. Συµπερασµατικά λοιπόν, οι δύο 

προσεγγίσεις αντιµάχονται η µία την άλλη, αλλά τις περισσότερες φορές χρειάζεται να 

λειτουργούν συµπληρωµατικά, προκειµένου να διασφαλίζεται µεγαλύτερη 

αποτελεσµατικότητα και καλύτερη πρόβλεψη των µελλοντικών εξελίξεων. 

Εξάλλου όπως είπε ο Philip Roth, επικεφαλής τεχνικός αναλυτής αγοράς στην Morgan 

Stanley: «Το µεγαλύτερο σφάλµα που κάνει ένας θεµελιώδης αναλυτής είναι ότι πιστεύει 

πως µια µετοχή και µια εταιρία είναι το ίδιο πράγµα. Ενώ το µεγαλύτερο σφάλµα που κάνει 

ένας τεχνικός αναλυτής είναι ότι πιστεύει πως µια µετοχή και µια εταιρία είναι δύο 

διαφορετικά πράγµατα». 
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Κεφάλαιο 3ο 
Στάδιο 1ο : Ανάλυση της Οικονοµίας 

 

Εισαγωγή Κεφαλαίου 

Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούµε µε την ανάλυση της ελληνικής οικονοµίας κατά την 

περίοδο 2005-2010 και ειδικότερα µε την ανάλυση διαφόρων σηµαντικών οικονοµικών, και 

όχι µόνο, µεγεθών. Η ανάλυση αυτή θα αποτελέσει το πρώτο βήµα για την αξιολόγηση και 

την επιλογή µετοχών µε βάση τη θεµελιώδη ανάλυση. Όπως αναφέραµε παραπάνω η 

θεµελιώδης ανάλυση ξεκινάει από τη µελέτη των θεµελιωδών µεγεθών της οικονοµίας της 

χώρας στην οποία θέλουµε να επενδύσουµε. Σε αυτό το στάδιο δηλαδή θα µελετήσουµε τα 

µακροοικονοµικά µεγέθη και τους δείκτες της οικονοµίας, τα οποία έχει αποδειχθεί ότι 

επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα την πορεία των αγορών.  

 

 

3.1 Ανάλυση Θεµελιωδών Μεγεθών 

 

3.1.1 ΑΕΠ ( Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) 

Η ΕΛΣΤΑΤ προέβη σε αναθεώρηση των αποτελεσµάτων των Ελληνικών εθνικών 

λογαριασµών για την περίοδο 2005-2010. Αυτή η αναθεώρηση αφορά κυρίως στην ένταξη 

νέων και επικαιροποιηµένων πηγών στη διαδικασία κατάρτισης των εθνικών λογαριασµών. 

Σε τρέχουσες τιµές το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ελλάδας παρουσίασε τα 

προηγούµενα χρόνια τις εξής µεταβολές: 

• 2005: -0,9%, στα 193,050 δισ. ευρώ 

• 2006: -1,1%, στα 208,893 δισ. ευρώ 

• 2007: -1,9%, στα 227,771 δισ. ευρώ 

• 2008: -1,7%, στα 232,920 δισ. ευρώ 

• 2009: -1,4%, στα 231,642 δισ. ευρώ 

• 2010: -1,2%, στα 227,318 δισ. ευρώ 
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Ετσι, ο ετήσιος ρυθµός µεταβολής του ΑΕΠ αναπροσαρµόζεται ως εξής: 

• 2006: +5,5% από +5,2% 

• 2007: +3,0% από 4,3% 

• 2008 -0,2% από 1,0% 

• 2009: -3,2% από -2,0% 

• 2010: -3,5% από -4,5% 

Η αναθεώρηση του ρυθµού ανάπτυξης οφείλεται κυρίως στα εξής: 

• µικρότερη µείωση της τελικής κατανάλωσης των νοικοκυριών και των µη 

κερδοσκοπικών ιδρυµάτων που εξυπηρετούν τα νοικοκυριά (-3,6% αντί -4,5%) 

• µεγαλύτερη µείωση των εισαγωγών (-7,2% αντί -4,9%) 

• µεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών (4,2% αντί 3,8%) 

Πιο αναλυτικά:  

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
(Σε τρέχουσες τιμές. Σε εκατομμύρια €) 

 

 
 

Πηγή:ΕΛΣΤΑΤ 
 
 
 

ESA95  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 
 
Ρ.1 

Προσέγγιση παραγωγής 

 Παρανωνή 

 
 

315272 

 
 

340978 

 
 

368131 

 
 

388904 

 
 

371532 

 
 

363033 
Ρ.2 Ενδιάμεση ανάλωση 142677 156220 172866 184031 164921 162404 
B.lg Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 172595 184759 195266 204873 206610 200629 
D.21 Φόροι, στα προϊόντα 22747 24882 28178 28558 25556 27127 
D.31 Επιδοτήσεις στα προϊόντα 2292 748 673 511 524 438 

 
 
Ρ.3 

Προσέγγιση δαπάνης 

 Τελική καταναλωτική δαπάνη 

 
 

169662 

 
 

180884 

 
 

195547 

 
 

211336 

 
 

215518 

 
 

210689 
 Νοικοκυριών και. ΜΚΙΕΝ 

111 134725 145363 155828 169125 168169 169363 
 Γενικής Κυβέρνησης 34937 35521 39719 42211 47349 41326 

Ρ.5 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου 41322 50593 57233 55149 42421 36808 
Ρ.51 Ακαθάριστος σχηματισμός πανιού κεφαλαίου 40020 49508 53445 51568 44141 37771 
Ρ.52 Μεταβολή αποθεμάτων 1302 1085 3788 3581 -1720 -962 

Ρ.6 Εξανωνές αναθών καί υπηρεσιών 44807 47733 52423 56238 44457 48880 

Ρ.7 Είσανωνές αναθών καί υπηρεσιών 62741 70317 82432 89803 70754 69059 

 Ακαθάριστο Ενχώριο Προϊόν σε ανοραίες τιμές 193050 208893 222771 232920 231642 227318 

111
 Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα που Εξυπηρετούν Νοικοκυριά 
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Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε µονάδες αγοραστικής δύναµης)  

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

20.600 22.100 22.900 23.500 22.100 21.500 

Πηγή:ΕΛΣΤΑΤ 
 
Από τα παραπάνω δεδοµένα βλέπουµε ότι για τα έτη 2005 εώς 2010 υπάρχει µία αυξοµείωση 

του ΑΕΠ, του ρυθµού µεταβολής του και του κατά κεφαλήν εισοδήµατος.. Ειδικότερα, ο 

ρυθµός µεταβολής του ΑΕΠ ακολουθεί µία πτωτική τάση µε έντονα στοιχεία από το 2009 

και έπειτα. Αυτό βέβαια οφείλεται στη µεταβολή των µεγεθών που περιγράφονται στον 

αµέσως προηγούµενο πίνακα και αποτελούν την ραχοκοκαλιά του ΑΕΠ. Πιο συγκεκριµένα 

υπάρχει µία αύξηση του ΑΕΠ από το 2005 εώς το 2008 και µετά µία µείωση τα επόµενα δύο 

χρόνια. Επίσης, τα παραπάνω µεγέθη φτάνουν στο ανώτερό τους σηµείο το 2008. 

Παρατηρούµε ότι η ελληνική οικονοµία ακολουθεί µια ανοδική πορεία, η οποία φυσικά 

συµβαδίζει µε την ανοδική πορεία των περισσοτέρων  οικονοµιών της ευρωζώνης, την 

πρώτη τριετία της εξεταζόµενης περιόδου και µετά την ίδια καθοδική πορεία.. Αυτό είναι 

λογικό επειδή τότε άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα σηµάδια της οικονοµικής κρίσης που 

ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και µεταφέρθηκε στη συνέχεια στην Ευρώπη και στην Ελλάδα 

ειδικότερα. Παρακάτω θα αναλύσουµε και περισσότερα στοιχεία από αυτόν τον πίνακα τα 

οποία είναι άξια σχολιασµού όπως είναι η διαφορά των εισαγωγών µε τις εξαγωγές 

(εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών).  

 

3.1.2 Πληθωρισµός
  

 
Εξέλιξη µέσου ετήσιου ρυθµού πληθωρισµού: 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

3,5 3,3 3,0 4,2 1,3 4,7 

 Πηγή : Eurostat 
 
Μπορούµε να µιλήσουµε για πληθωρισµό όταν παρατηρείται γενική αύξηση τιµών των 

αγαθών και των υπηρεσιών και όχι µόνο ορισµένων προϊόντων. Εποµένως, µε 1 ευρώ 

µπορούµε να αγοράσουµε λιγότερα πράγµατα ή, µε άλλα λόγια, η αξία του ευρώ µειώνεται. 
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Αυτό που παρατηρούµε στην περίπτωση της Ελλάδας είναι ότι υπάρχει ένα  συνεχώς 

ανερχόµενο επίπεδο τιµών από το 2005 εώς και το 2010 το οποίο είναι ιδιαίτερα υψηλό σε 

σχέση µε τις χώρες της ευρωζώνης. Επίσης παρά τα εµφανή σηµάδια της επερχόµενης 

οικονοµικής κρίσης βλέπουµε ότι ο πληθωρισµός φτάνει στο απόγειό του το 2010. Συνέπεια 

λοιπόν αυτού του υψηλού ρυθµού είναι η µείωση του πραγµατικού εισοδήµατος των 

καταναλωτών επειδή φυσικά οι αυξήσεις µισθών που ακολούθησαν από το 2005 εώς το 2010 

ήταν δυασανάλογες των αυξήσεων του πληθωρισµού ειδικότερα την διετία 2009-2010 όπου 

οι αυξήσεις ήταν µηδενικές. 

 

 
3.1.3 Ανεργία 

 

Μέσο ετήσιο ποσοστό ανεργίας  
 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

9,9 8,9 8,3 7,6 9,5 12,5 
 
 Πηγή : Eurostat 

 
Το µέσο ετήσιο ποσοστό ανεργίας παρουσιάζει αυξοµειωτικές τάσεις µικρότερες ή ίσες της 

µονάδος κατά την τετραετία 2005-2008. Παρατηρούµε δηλαδή µία µείωση της τάξης του 2% 

από το 2005 ως το 2008. Αντιθέτως από το 2009 και έπειτα παρατηρούµε µία έντονη αύξηση 

του ποσοστού της ανεργίας κατά 1,9% από το 2008 στο 2009 και κατά 2,9% από το 2009 στο 

2010. Η πορεία αυτού του σηµαντικού δείκτη ακολουθεί την πορεία του αντίστοιχου δείκτη 

της ευρωζώνης µε µικρές αποκλίσεις, εκτός από το 2010 από όπου και ξεκινάει η 

ανησυχητική αύξηση του ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα. Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας 

συνεπάγονται µείωση του διαθέσιµου εισοδήµατος για τη µέση οικογένεια, µη εξυπηρέτηση 

ανελαστικών υποχρεώσεων, όπως τα δάνεια, υποβάθµιση του επιπέδου διαβίωσης και για 

ορισµένες, όχι και τόσο ακραίες περιπτώσεις, αδυναµία κάλυψης των βασικών αναγκών. 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Απασχολούµενοι 15 ετών και άνω, κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας (ποσοστιαία 
αναλογία) :  
 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Γεωργία, δασοκοµία 
και αλιεία 

12,4 12,0 11,5 11,3 11,9 12,5 

Βιοµηχανία, 
συµπεριλαµβανοµένης 
της ενέργειας 

14,2 13,9 13,8 13,6 13,0 12,4 

Κατασκευές 8,3 8,1 8,8 8,7 8,2 7,3 

Εµπόριο, ξενοδοχεία 
και εστιατόρια, 
µεταφορές και 
επικοινωνίες 

30,8 30,7 30,5 30,9 31,2 31,3 

Χρηµατοπιστωτικές 
δραστηριότητες, 
δραστηριότητες 
σχετικές µε την 
ακίνητη περιουσία, 
εκµισθώσεις και 
επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες 

9,2 9,1 9,1 10,0 9,9 9,9 

Άλλες υπηρεσίες 25,2 26,1 26,3 25,4 25,8 26,6 
 
 Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ 

 

Τώρα όσον αφορά την απασχόληση του εργατικού δυναµικού της Ελλάδας από τον 

παραπάνω πίνακα µπορούµε να αντλήσουµε χρήσιµες πληροφορίες για την κατανοµή της 

απασχόλησης στους διάφορους κλάδους. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι το µεγαλύτερο µέρος 

του εργατικού δυναµικού απασχολείται στον κλάδο που περιλαµβάνει το εµπόριο,τα 

ξενοδοχεία,τα εστιατόρια,τις µεταφορές και τις επικοινωνίες και ύστερα στις λοιπές 

υπηρεσίες. Το µικρότερο ποσοστό απασχολείται στον κλάδο των κατασκευών. 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι το συντριπτικό ποσοστό των εργαζοµένων απασχολείται 

στον τριτογενή τοµέα ακολουθώντας την τάση και των άλλων ευρωπαικών χωρών. Η 

Ελλάδα λοιπόν όπως φαίνεται και παραπάνω σταµάτησε πλέον να αποτελεί την πάλαι ποτέ 

αγροτική χώρα και πέρασε σε ένα νέο στάδιο. Γενικότερα, τα ποσοστά ανά κλάδο 

απασχόλησης παραµένουν σταθερά µε µικρού εύρους διακυµάνσεις. 
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3.1.4 Επιτόκια 

 
Αποδόσεις ∆εκαετών Τίτλων Αναφοράς του Ελληνικού ∆ηµοσίου 
 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Αρχή έτους  3,69 3,60 4,27 4,40 5,59 6,02 
Τέλος έτους 3,57 4,04 4,54 5,07 5,49 12,01 
Πηγή : Τράπεζα της Ελλάδας 
 
 
Ο παραπάνω πίνακας αναφέρεται στις αποδόσεις των δεκαετών τίτλων του ελληνικού 

δηµοσίου. Ουσιαστικά όταν αναφερόµαστε για αποδόσεις τέτοιου είδους τίτλων 

αναφερόµαστε στα επιτόκια που καλείται να πληρώσει το ελληνικό δηµόσιο για να δανειστεί 

χρήµα. Επιλέξαµε τους δεκαετείς τίτλους διότι είναι αυτοί που αντανακλούν καλύτερα την 

εικόνα της εκάστοτε οικονοµίας στις αγορές παγκοσµίως. Έτσι λοιπόν εύκολα διακρίνουµε 

ότι υπάρχει µία αξιοσηµείωτη και σταθερή ανοδική τάση των αποδόσεων των δεκαετών 

τίτλων από το 2005 και ύστερα. Είναι φανερό ότι το ελληνικό δηµόσιο δανείζεται όλο και 

ακριβότερα από τις αγορές και έφτασε σε ιστορικά για την εποχή επίπεδα. Η απόδοση ενός 

τιτλου, εκτός των άλλων, προσδιορίζεται κατά βάση από την εικόνα της οικονοµίας της 

χώρας που τον εκδίδει και από τις προσδοκίες των αγορών για την οµαλή, ή όχι, εξέλιξη της 

οικονοµίας της αλλά και από τον κίνδυνο της επένδυσης  που εκτιµούν και αναλαµβάνουν οι 

αγορές. Συνεπώς το γεγονός ότι το ελληνικό δηµόσιο καλείται να δανειστεί ακριβότερα πό 

έτος σε έτος, και κυρίως κατά την τελευταία διετία, συµβαδίζει µε την επιδείνωση της 

ελληνικής οικονοµίας και των βασικών της µεγεθών όπως αναφέραµε και παραπάνω. 

Ειδικότερα το έτος 2010 παρατηρούµε µία εντυπωσιακή εκτόξευση των αποδόσεων από 

6,02% σε 12,01%, δηλαδή µία αύξηση σχεδόν 100%  µέσα σε µόλις ένα έτος αποδεικνύοντας 

έτσι την ανησυχία των αγορών για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας.  

 

 
Τώρα όσον αφορά το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα και τη χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων: 
 
Επιτόκια δανεισµού επιχειρήσεων (ονοµαστικά επιτόκια για νέα δάνεια προς επιχειρήσεις) 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ελλάδα 7,00 7,35 7,56 7,13 5,81 6,78 
Ευρωζώνη 5,12 5,80 6,61 6,24 4,06 3,86 
Πηγή  :  Eurostat 
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Τα επιτόκια δανεισµού για τις επιχειρήσεις από όσα βλέπουµε παραπάνω είναι σταθερά 

υψηλότερα από το µέσο όρο των επιτοκίων της ευρωζώνης γεγονός που αποδεικνύει ότι οι 

ελληνικές επιχειρήσεις δανείζονται ακριβότερα σε σχέση µε άλλες επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες της ευρωζώνης. Πιο συγκεκριµένα, τα επιτόκια των 

ελληνικών τραπεζών είναι από τα ακριβότερα στην ευρωζώνη όπως φαίνεται και από τις 

αποκλίσεις σε σχέση µε αυτά της ευρωζώνης. Βέβαια, η µεγαλύτερη διαφορά παρατηρείται 

το 2010 και αγγίζει σχεδόν τις 2 µονάδες, όπου οι ελληνικές επιχειρήσεις δανείστηκαν το 

συσκεκριµένο έτος µε επιτόκιο 6,78% έναντι 3,86% που είναι ο µέσος όρος της ευρωζώνης. 

 

3.1.5 Πορεία και ∆οµή του ∆ηµόσιου Χρέους
 

 

Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (σε εκατ. Ευρώ) 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ονοµαστική 
αξία  

212.418 224.915 239.364 262.318 298.706 328.588 

Ως ποσοστό 
του ΑΕΠ 

110,0 107,7 107,4 112,6 129,0 144,5 

Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ 
 
 
∆ιαχρονικη εξέλιξη του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ 
 
 

 
              
 
Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ 
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Το δηµόσιο χρέος αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα για τις οικονοµίες πάρα 

πολλών χωρών όπως και της Ελλάδας. Πρόκειται για ένα θεµελιώδες µέγεθος της οικονοµίας 

το οποίο επηράζει σε µεγάλο βαθµό την πορεία κάθε χώρας γενικότερα. Στην περίπτωση της 

Ελλάδας, παρατηρούµε ότι έχει ένα αρκετά µεγάλο χρέος το οποίο αυξάνεται συνεχώς και το 

2010 φτάνει στο απόγειό του στα 328,588 δις ευρώ. Μέσα σε µία εξαετία αυξήθηκε κατά 

114,170 δις ευρώ. Επίσης και η διαχρονική του εξέλιξη ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι 

αξιοθαύµαστη όπως απεικονίζεται στον δεύτερο πίνακα. Συνεπώς, µε το χρέος να αυξάνεται 

συνεχώς είναι αρκετά δύσκολο για µία οικονοµία να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της και 

να σηµειώσει πρόοδο ή να παρουσιάσει ικανοποιητικά σηµάδια ανάπτυξης. Επίσης είναι 

αποθαρρυντικό σηµάδι για τους επενδυτές το υψηλό χρέος µίας οικονοµίας επειδή δεν 

αφήνει µεγάλα περιθώρια βελτίωσής της.  

 
 
∆οµή Χρέους Γενικής Κυβέρνησης(ως ποσοστά του χρέους) 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Νόµισµα & καταθέσεις 
 

0,6 0,4 0,3 0,3 0,5 0,3 

Χρεόγραφα εκτός από 
µετοχές, χωρίς 
χρηµατοοικονο- 
µικά παράγωγα(σύνολο) 

 
79,8 

 
79,9 

 
81,3 

 
82,5 

 
84,7 

 
76,8 

Βραχυπρόθεσµα 0,5 0,4 0,7 2,1 3,6 2,8 
Μακροπρόθεσµα 79,2 79,5 80,6 80,4 81,1 74,1 

∆άνεια(σύνολο)  19,6 19,7 18,5 17,3 14,8 22,9 
Βραχυπρόθεσµα 0,1 0,7 0,2 0,1 0,5 0,8 
Μακροπρόθεσµα 19,5 19,0 18,2 17,1 14,3 22,0 

Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ 
 
Ο πίνακας αυτός αναλύει πλήρως τη διαχρονική δοµή του χρέους της Ελλάδας για την 

εξαετία 2005-2010. Το µεγαλύτερο µέρος του χρέους προκύπτει από τα χρεόγραφα, εκτός 

από µετοχές και χωρίς χρηµατοοικονοµικά παράγωγα, όπως διακρίνουµε από τον πίνακα. 

Πιο συγκεκριµένα, τα µακροπρόθεσµα χρεόγραφα, όπως είναι τα οµόλογα και τα έντοκα 

γραµµάτια  ελληνικού δηµοσίου, αποτελούν το κυρίως µέρος του χρέους µε ένα ποσοστό της 

τάξης του 80%. Στη συνέχεια ακολουθούν τα µακροπρόθεσµα δάνεια τα οποία αποτελούν το 

1/5 του νελληνικού χρέους,. ∆ηλαδή εάν αναλογιστεί κανείς ότι και τα οµόλογα είναι µία 

µορφή δανείου προς την ελληνική οικονοµία, αφού εισρέει χρήµα σε αυτήν όπως συµβαίνει 

και µε τα δάνεια, τότε περίπου το 96% του χρέους προέρχεται από τα µακροπρόθεσµα 

δάνεια(συµπεριλαµβανοµένων και των χρεογράφων). Τέλος, το χρέος αυτό είναι από τα 

µεγαλύτερα στην ευρωζώνη αναλογικά µε τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας. 
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3.1.6 Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (Έλλειµµα)
 

 

Κύρια Μεγέθη Γενικής Κυβέρνησης (σε εκατ. Ευρώ) 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Έσοδα 75.219 82.728 90.723 94.459 87.567 89.933 
∆απάνες(σύνολο) 85.626 95.427 105.923 117.634 124.215 113.887 
Πρωτογενείς δαπάνες 76.619 85.649 95.245 105.884 111.887 101.293 
Τόκοι, πληρωνόµενοι 9.007 9.778 10.678 11.750 12.328 12.594 
Ισοζύγιο Γενικής 
Κυβέρνησης 

 
-10.407 

 
-12.699 

 
-15.200 

 
-23.175 

 
-36.648 

 
-23.954 

Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ 
 
Από τα παραπάνω παίρνουµε χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε το ισοζύγιο γενικής 

κυβέρνησης το οποίο προκύπτει από τη διαφορά των δαπανών µε τα έσοδα του κράτους και 

όπως φαίνεται είναι ελλειµµατικό καθόλη τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου. 

Ουσιαστικά βλέπουµε ότι υπάρχει ένα σηµαντικό έλλειµµα στα οικονοµικά του κράτους 

καθώς τα έξοδα υπερβαίνουν τα έσοδα συνεχώς. Πιο συγκεκριµένα, βλέπουµε τα έξοδα να 

αυξάνονται δυσανάλογα σε σχέση µε τα έσοδα και έτσι το αρντηικό ισοζύγιο που προκύπτει 

µεγαλώνει επικύνδυνα. Ειδικότερα, κατά τη διετία 2008-2009 οι δαπάνες  αγγίζουν ένα 

ιλιγγιώδες νούµερο ενώ παράλληλα τα έσοδα µειώθηκαν και οι τόκοι οι πληρωνόµενοι 

αυξήθηκαν. Όπως βλέπουµε και οι τόκοι που πληρώνει το ελληνικό κράτος για τα 

χρεόγραφα που έχει εκδόσει αυξάνονται µε σταθερό ρυθµό επιβαρύνοντας και αυτοί µε τη 

σειρά τους την ελληνική οικονοµία. Συνοτπικά, όλα τα παραπάνω σχόλια απεικονίζονται και 

στο διάγραµµα που ακολουθεί το οποίο εκφράζει αυτά τα µεγέθη, και την πορεία τους,ως 

ποσοστό του ΑΕΠ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



44 
 

Κύρια Μεγέθη Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ 
 
 

 
 
Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ 
 
 
 

3.1.7 Εµπορικό Ισοζύγιο 

 

Εµπορικό Ισοζύγιο (συµπεριλαµβανοµένης της αξίας των πλοίων) δις Ευρώ 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Εισαγωγές 45,99 50,54 57,36 62,94 49,8 48,07 
Εξαγωγές 14,78 16,44 17,15 17,94 14,69 16,28 
Εµπορικό 
Ισοζύγιο 

 
-31,21 

 
-34,10 

 
-40,21 

 
-45,01 

 
-35,12 

 
-31,78 

Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ 
 

Το εµπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας είναι ελλειµµατικό κατά τη διάρκεια 2005-2010 και όχι 

µόνο. Το εµπορικό ισοζυγιο είναι ένας πολύ σηµαντικό δείκτης αφού δείχνει τη θέση της 

κάθε χώρας στο χάρτη του παγκόσµιου εµπορίου. Βλέπουµε ότι σε βάθος χρόνου επανήλθε 

στα επίπεδα του 2005 αφού πρώτα όµως έφτασε σε ιδιαιτέρως υψηλά νούµερα τη διετία 

2007-2008 κατά την οποία αυξήθηκαν σηµαντικά οι εξαγωγές ενώ οι εισαγωγές ήταν σχεδόν 

αµετάβλητες. Συνεπώς εάν αναλογιστεί κανείς ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν 

µικρότερο έλλειµµα ή ακόµη και πλεονασµατικό εµπορικό ισοζύγιο. Αυτό σηµαίνει ότι η 
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Ελλάδα δεν είναι µία ανταγωνιστική χώρα στον τοµέα των εξαγωγών αλλά αντιθέτως πολλά 

από τα προϊόντα, και τις υπηρεσίες, που χρειάζεται τα εισάγει µε αποτέλεσµα να 

επιβαρύνεται σηµαντικά η οικονοµία της και το χρέος της να αυξάνεται χρόνο µε τον χρόνο. 

Είναι σηµαντικό για τη βιωσιµότητας της Ελλάδας αυτή η ψαλίδα ανάµεσα στις εξαγωγές 

και τις εισαγωγές να µειωθεί και αν είναι δυνατόν να αντιστραφεί σε πλεόνασµα ώστε να 

δώσει µία ανάσα στην οικονοµική κατάσταση της χώρας. 

 

 
3.1.8 Ισοζύγιο Tρεχουσών Συναλλαγών 

 

Balance on current transactions with the rest of the world (δις Ευρώ) 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
-20,9 -27,2 -37,7 -41,7 -33,1 -28 

Πηγή : AMECO,Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
 
 
Το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ισούται µε το άθροισµα του εµπορικού ισοζυγίου, του 

ισοζυγίου των υπηρεσιών, των εισοδηµάτων και των µεταβιβάσεων από την ΕΕ, δηλαδή 

είναι το ισοζύγιο των συναλλαγών της χώρας µε το εξωτερικό. Εδώ  παρατηρούµε ότι 

ακολουθεί την αυξητική τάση του ελλειµµατικού εµπορικού ισοζυγίου, αφού είναι άµεσα 

εξαρτόµενα, και αγγίζει κορυφή και αυτό τη διετία 2007-2008. Μια οικονοµία που εµφανίζει 

ελλειµµατικό τον παραπάνω λογαριασµό σηµαίνει ότι κατανάλωσε προϊόντα και υπηρεσίες 

που εισήγαγε από το εξωτερικό, εποµένως που δεν παρήγαγε, και άρα σηµατοδοτεί τις 

δανειακές ανάγκες της χώρας που καλύπτονται από το εξωτερικό. Το έλλειµµα στο  

λογαριασµό αυτό εµφανίζεται ως εξωτερικό χρέος της οικονοµίας -κρατικό και ιδιωτικό- που 

καθορίζει τη διεθνή θέση της οικονοµίας, καλύπτεται αναγκαστικά µε δάνεια του κράτους 

και του ιδιωτικού τοµέα και µε συµµετοχές των ξένων στις ελληνικές επιχειρήσεις που 

καταναλώνουν τα εισαγόµενα εµπορεύµατα και υπηρεσίες. Συνεπώς η ελληνική οινοµία 

αντιµετωπίζει µία µεγάλη πρόκληση καθώς παρατηρείται µία εξωτερική ανισορροπία της 

οικονοµίας, που λαµβάνει τη µορφή ενός µεγάλου και επίµονου ελλείµµατος του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών. Παρόλα αυτά, γίνεται συχνά παραδεκτό ότι τα ελλείµµατα αυτά 

είναι δυνατόν να πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της εισροής κεφαλαίων από τις πιο 

προηγµένες προς τις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες. Αυτές οι ροές κεφαλαίων έχουν ως 

αντανάκλαση αντίστοιχες ανισορροπίες του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Η εµπειρία 



 

ωστόσο της Ελλάδος, όπως και

αυτή είναι υπερβολικά αισιόδοξη

συνοδεύονταν συνήθως στις χώρες

 

3.1.9 Κατάταξη της Ελλάδας
2010 
 
 

 
 
Πηγή: Global Competitiveness Report 2011
 
 
 
Ο δείκτης ολικής ανταγωνιστικότητας

παράγοντες που έχουν επίπτωση

διευρύνεται και βελτιώνεται µεθοδολογικά

της Ελλάδας σε σχέση µε την ανταγωνιστικότητά

οφείλεται σε συγκεκριµένους λόγους

Forum. Αναλυτικότερα, στο δείκτη

της ανταγωνιστικότητας µίας χώρας

Ειδικά στον τοµέα έρευνας και ανάπτυξης

142 χωρών. Στον τοµέα της αξιοποίησης

Ελλάδος όπως και άλλων χωρών της Νότιας Ευρώπης, έχει δείξει

υπερβολικά αισιόδοξη. Τα ελλείµµατα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών

συνήθως στις χώρες αυτές από συσσώρευση εξωτερικού χρέο

της Ελλάδας ως προς την Ανταγωνιστικότητα για την

: Global Competitiveness Report 2011-2012, World Economic Forum

ανταγωνιστικότητας είναι ο πλέον επικαιροποιηµένος και

έχουν επίπτωση στην ανάπτυξη ενώ από την αρχική

βελτιώνεται µεθοδολογικά.  Το παραπάνω διάγραµµα µας δείχνει

σχέση µε την ανταγωνιστικότητά της. Η εξέλιξη αυτή δεν

συγκεκριµένους λόγους σύµφωνα µε τους αναλυτές του 

Αναλυτικότερα στο δείκτη καινοτοµίας, που είναι κρίσιµος παράγοντας

ανταγωνιστικότητας µίας χώρας, η Ελλάδα κατατάσσεται στις χαµηλότερες

έρευνας και ανάπτυξης, η Ελλάδα βρίσκεται στην 129

τοµέα της αξιοποίησης εναλλακτικών εργαλείων χρηµατοδότησης

46 

Ευρώπης έχει δείξει ότι η άποψη 

τρεχουσών συναλλαγών 

εξωτερικού χρέους. 

ότητα για την περίοδο 2001 – 

 

2012, World Economic Forum 

επικαιροποιηµένος και εξετάζει τους 

αρχική του κατασκευή 

διάγραµµα µας δείχνει την πορεία 

εξέλιξη αυτή δεν είναι τυχαία και 

του World Economic 

κρίσιµος παράγοντας ενίσχυσης 

κατατάσσεται στις χαµηλότερες θέσεις. 

στην 129η θέση µεταξύ των 

εργαλείων χρηµατοδότησης των 
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επιχειρήσεων και ευελιξίας στην πρόσβαση των επιχειρήσεων σε κεφάλαια, η χώρα µας 

βρίσκεται στη 103η και στην 111η θέση αντίστοιχα. Αυτό σηµαίνει ότι το πρόβληµα της 

ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας είναι περισσότερο σε επίπεδο επιχειρήσεων παρά σε 

επίπεδο µακροοικονοµίας. Ταυτόχρονα η γραφειοκρατία, η πολυπλοκότητα του φορολογικού 

συστήµατος και οι χαµηλές επιδόσεις του εκπαιδευτικού συστήµατος ως εργαλείου 

ανάπτυξης δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού έχουν κοστίσει πολύ ακριβά στην 

ελληνική οικονοµία και τις επιδόσεις της. Τέλος, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η Ελλάδα 

µέσα στην εξεταζόµενη εξαετία 2005-2010 υποχώρησε από τη 46η 
στην 71η θέση γεγονός 

που αντικατοπτρίζει  τη γενικότερη κατάσταση της οικονοµίας της και όχι µόνο.  

 

3.1.10 ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος 

 
∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος (1990-2010=100, εποχικά εξοµαλυµένα στοιχεία) 
 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Ελλάδα 89,8 104,15 108,05 95,63 76,26 75,08 
Ευρωζώνη 99,1 107,11 109,39 93,70 80,68 100,84 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Ecfin 
 
 
∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος Ε.Ε-27 και Ελλάδα(γραφική απεικόνιση)  
 

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Ecfin 
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Ο ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος υπολογίζεται µε βάση τους επιµέρους ∆είκτες 

Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία, τις Κατασκευές, το Λιανικό Εµπόριο και τις 

Υπηρεσίες, καθώς και το ∆είκτη Εµπιστοσύνης στους Καταναλωτές. Αποτελεί µια καλή 

απεικόνιση των συνθηκών αλλά και των προσδοκιών που επικρατούν στην οικονοµία. 

Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος παρουσιάζει ανοδική 

πορεία από το 2005 εώς και το 2007 γεγονός που είναι και πραγµατικό καθώς η ευρωζώνη 

γενικότερα ήταν σε περίοδο ανάπτυξης. Το ίδιο ισχύει και για την ελληνική οικονοµία. 

Έπειτα όµως φαίνονται στο δείκτη αυτό τα πρώτα σηµάδια της οικονοµικής κρίσης από το 

2008 και µετά. Αποτυπώνεται δηλαδή η ανησυχία για την επερχόµενη οικονοµική κρίση και 

συνεπώς ο δείκτης που αφορά την ευρωζώνη ακολουθεί µία καθοδική πορεία για τη διετία 

2008-2009 µε τον αντίστοιχο ελληνικό δείκτη να τον ακολουθεί. Αντιθέτως το 2010 οι 

προσδοκίες για την ελληνική οικονοµία δεν είναι και οι καλύτερες όπως αυτές 

αποτυπώνονται στον ελληνικό δείκτη ο οποίος απέχει πλέον κατά µεγάλο αριθµό από αυτόν 

της ευρωζώνης. ∆ηλαδή άρχισε να εκδηλώνεται η απαισιοδοξία για την πορεία της 

ελληνικής οικονοµίας. Τέλος, όλα τα παραπάνω παρουσιάζονται αναλυτικότερα από τα 

διαγράµµατα των παρακάτω επιµέρων δείκτών. Οι δείκτες αυτοί είναι ουσιαστικά οι 

συνιστώσες του οικονοµικού δείκτη και η πορεία τους δικαιολογεί την πορεία του ελληνικού 

δείκτη. 
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∆είκτες Επιχειρηµατικών Προσδοκιών
 

                  
 
                        Βιοµηχανία                                                        Κατασκευές 

      
 
 
   
 
                            Υπηρεσίες                                                     Λιανικό Εµπόριο           

 
.     

 
 
 
 
 
 
                                         ∆είκτης Εµπιστοσύνης  Καταναλωτών 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η ελληνική οικονοµία κατά την περίοδο που εξετάζουµε παρουσιάζει µία αστάθεια γεγονός 

που πηγάζει από την εξέλιξη και τη µεγάλη διακύµανση των βασικών θεµελιωδών µεγεθών 

της. Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύσαµε τους κυριότερους οικονοµικούς,και όχι µόνο, δείκτες 

που χαρακτηρίζουν την οικονοµία της κάθε χώρας. Με βάση λοιπόν τους παραπάνω δείκτες 

γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η απόφαση για επενδύσεις σε ένα τέτοιο ασταθές οικονοµικό 

περιβάλλον είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη. Εάν κάποιος αναλύσει τα στοιχεία αυτά και τα 

αξιολογήσει τότε το πιθανότερο σενάριο είναι να µην επιλέξει να επενδύσει σε αυτήν την 

χώρα και στο χρηµατιστήριό της ειδικότερα. 

 Η οικονοµία της Ελλάδας αντιµετωπίζει βασικά προβλήµατα όσον αφορά το χρέος της, τα 

υψηλά ελλείµατα σε σηµαντικούς λογαριασµούς της καθώς και σε άλλους εξίσου 

σηµαντικούς τοµείς. Αυτό που χαρακτηρίζει την ελληνική οικονοµία κατά την περίοδο 2005-

2010 είναι ότι από το 2008 κυρίως, και µετά, άρχισε η µεγάλη επιδείνωσή της λόγω και της 

εµφάνισης της οικονοµικής κρίσης που βιώνουµε ακόµη και εώς σήµερα. Πιο συγκεκριµένα, 

το ΑΕΠ από το 2008 και µετά άρχισε να µειώνεται µε βάσει τα αναθεωρηµένα στοιχεία, η 

ανεργία αυξήθηκε κατά 4,9 ποσοστιαίες µονάδες από το 2008 εώς το 2010, σηµειώθηκε µία 

αύξηση του επιπέδου τιµών δυσανάλογη µε αυτή των µισθών από το 2008 και µετά, η αξία 

του ελληνικού χρέους από τα 212 δις ευρώ εκτοξεύθηκε στα 328 δις εκ των οποίων τα 

περισσότερα προέρχονται από εκδόσεις τίτλων µακροχρόνιας διάρκειας καθώς και από 

δάνεια, τα επιτόκια δανεισµού της χώρας µας αυξήθηκαν από 3,57 ποσοστιαίες µονάδεςσε 

12,01 στο τέλος του 2010, το έλλειµµα του προϋπολογισµού από 10 δις ευρώ διαµορφώθηκε 

στα 24 δις εώς το 2010 λόγω του υψηλού ρυθµο του αύξησης των δαπανών και των 

πληρωτέων τόκων σε σχέση µε τέσοδα του κράτους, το εµπορικό ισοζύγιο παραµένει 

σταθερά ελλειµµατικό και υψηλό επειδή οι εισαγωγές είναι αρκετά µεγαλύτερες από τις 

εξαγωγές της χώρας µας,το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι και αυτό σταθερά 

ελλειµατικό και σε υψηλότερα επίπεδα από ότι το 2005, η αναταγωνιστικότητα της 

ελληνικής οικονοµίας χρόνο µε το χρόνο υπαναχωρεί και τέλος όπως υποδεικνύει και ο 

δείκτης οικονοµικού κλίµατος οι προσδοκίες για την πορεία της οικονοµίας είναι δυσοίωνες 

και µε πτωτική τάση. 

 Έτσι λοιπόν εάν αναλογιστεί κανείς πως τα σηµαντικότερα στοιχεία που αξιολογούν µία 

οικονοµία στην περίπτωση της Ελλάδας είναι αποθαρρυντικά και σε συνδυασµό µε βασικές 

παθογένειες της ελληνικής οικονοµίας όπως είναι : η ακατάλληλη δοµή της οικονοµίας η 

οποία αποθαρρύνει τις επενδύσεις και τη δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας, ο ευρύτερος 
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δηµόσιος τοµέας είναι µεγάλος και µη αποδοτικός, η δοµή και οι όροι της αγοράς εργασίας 

περιορίζουν την ευελιξία και την κινητικότητα του εργατικού δυναµικού, το νοµικό και 

δικαστικό σύστηµα είναι δύσβατο και αποθαρρύνει τις επενδύσεις, ασταθές φορολογικό 

καθεστώς και το γεγονός ότι η παραοικονοµία είναι πολύ εκτεταµένη, τότε έυκολα καταλήγει 

στο συµπέρασµα ότι το περιβάλλον που έχει διαµορφωθεί πρέπει να αναλυθεί και να 

αξιολογηθεί ενδελεχώς και συνεπώς ένας υποψήφιος επενδυτής οφείλει να είναι ιδιαιτέρως 

προσεκτικός στις επιλογές του. 
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Κεφάλαιο 4ο 
 

Στάδιο 2ο : Ανάλυση των Κλάδων 

 

Εισαγωγή Κεφαλαίου 

Στην ενότητα αυτή θα προχωρήσουµε στο δεύτερο µέρος της θεµελιώδους ανάλυσης το 

οποίο αφορά την ανάλυση των κλάδων από τους οποίους θα γίνει και η επιλογή των 

µετοχών. Η ανάλυση αυτή θα µας βοηθήσει να δούµε την πορεία των κλάδων στους οποίους 

ανήκουν οι µετοχές που θα επιλέξουµε στη συνέχεια, γεγονός ιδιαίτερως σηµαντικό διότι η 

πορεία ενός κλάδου επηρεάζει άµεσα και την πορεία της εκάστοτε µετοχής που ανήκει 

σ΄αυτόν. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι κάθε κλάδος έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και 

συµπεριφορές οι οποίες πρέπει να εξεταστούν και ύστερα να εκτιµηθούν αναλόγως.  

Συνεπώς θα είµαστε σε θέση, µετά το πέρας αυτής της ανάλυσης, να βγάλουµε ένα πρώτο 

συµπέρασµα και για την πορεία των µετοχών αλλά και για τις προοπτικές που αυτές θα 

έχουν. Οι κλάδοι που θα αναλύσουµε στη συνέχεια είναι οι εξής: τραπεζικός, 

κατασκευαστικός, ασφαλιστικός, πετρελαίου & αερίου και τέλος ο κλάδος των 

υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.  
 

 

4.1 Τραπεζικός κλάδος
 

 
Ο τραπεζικός κλάδος αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους κλάδους της ελληνικής 

οικονοµίας και περιλαµβάνει µερικές από τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις της Ελλάδας. Ο 

τραπεζικός κλάδος επηρεάζει την οικονοµία µίας χώρας και παράλληλα την πορεία του 

χρηµατιστηρίου της. Έτσι λοιπόν παρακάτω θα παρουσιάσουµε τα σηµαντικότερα στοιχεία 

για την πορεία του κατά την περίοδο 2005-2010. 

 

 
Οι τράπεζες οι οποίες είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών είναι οι εξής: 
 
 Επωνυµία Κωδικός Χ.Α 

1 Attica Bank Αν. Τραπεζική Εταιρία ΑΤΤ 
2 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε ΓΤΕ 
3 Τράπεζα της Ελλάδος ΕΛΛ 
4 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε ΕΤΕ 
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5 Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε ΠΕΙΡ 
6 Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε ΕΥΡΩΒ 
7 Cyprus Popular Bank Public CO LTD ΛΑΙΚΗ 
8 T Bank Αν. Τραπεζική Εταιρία ΤΒΑΝΚ 
9 Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λιµιτέδ ΚΥΠΡ 
10 Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε ΑΤΕ 
11 Proton Τράπεζα Α.Ε ΠΡΟ 
12 Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος Αν. Τραπ. Ετ. ΤΤ 
13 Alpha Τράπεζα Α.Ε ΑΛΦΑ 

Πηγή : Χρηµατιστήριο Αθηνών 
 

4.1.1
 
Καταστήµατα και Μετοχολόγιο 

 
 
Κατά την περίοδο 2005-2010 υπήρξε µία αύξηση του αριθµού των τραπεζών στην Ελλάδα 

γεγονός που συνοδεύτηκε και µε ξεκάθαρη τάση αύξησης του αριθµού των καταστηµάτων 

των τραπεζών. Επίσης, οι ελληνικές τράπεζες έχουν πλέον εδραιώσει και επεκτείνουν 

συνεχώς τη διεθνή παρουσία τους, ιδίως σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενόψει και 

της ευρωπαϊκής προοπτικής των περισσοτέρων από τις χώρες αυτές. Ενδεικτικό της 

επιτυχούς προσπάθειας επέκτασης των ελληνικών τραπεζικών οµίλων στο εξωτερικό 

αποτελεί το γεγονός ότι, παρά τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία, αυξήθηκε η παρουσία των 

ελληνικών πιστωτικών ιδρυµάτων στο εξωτερικό φτάνοντας τα 3.496 καταστήµατα σε 13 

χώρες στο τέλος του 2010. Ειδικότερα, όσον αφορά την Ελλάδα έχουµε τα εξής στοιχεία: 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Τράπεζες 61 62 65 66 65 64 
Υποκαταστήµατα 3.587 3.805 3.894 4.154 4.162 3.735 
Πηγή : Ελληνική Ένωση Τραπεζών 
 
 
 
Το µετοχολόγιο των δεκατριών εισηγµένων σήµερα στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εµπορικών 

τραπεζών, συντίθεται από ιδιώτες, έλληνες και ξένους θεσµικούς επενδυτές, ασφαλιστικά 

ταµεία, καθώς και φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και χαρακτηρίζεται από έντονη 

διασπορά, καθώς και από ενισχυµένη διαπραγµατευσιµότητα σε καθηµερινή βάση. Οι 

θεσµικοί επενδυτές, έλληνες και ξένοι, καταλαµβάνουν ποσοστό που προσεγγίζει το 45% της 

µετοχικής σύνθεσης των τραπεζών µε τους ιδιώτες µετόχους να ακολουθούν µε 37% και το 

∆ηµόσιο (13%) µαζί µε τα ασφαλιστικά ταµεία (5%) να καταλαµβάνουν ποσοστό 18% επί 

της µετοχικής σύνθεσης. 

 
 



 

 
Πηγή : Ελληνική Ένωση Τραπεζών
 
 
4.1.2

 
Συµβολή στο ΑΕΠ και

 
Η άµεση συµµετοχή του τραπεζικού

χώρας παραµένει κατά την περίοδο

περίοδο 2005-2009 σηµαντική αύ

2009), σε σταθερές τιµές προηγούµενου

2005. Εδώ και αρκετά χρόνια

οικονοµίας και του ελληνικού

µετοχών επηρεάζει σε πολύ µεγάλο

άνοδος ή πτώση των τραπεζικών

ευρύτερη άνοδο ή πτώση. Τα παραπάνω

τραπεζικού συστήµατος στην αναπτυξιακή

σε δυσµενείς περιόδους. Σηµειώνεται

άµεση συµβολή, χωρίς να υπολογίζονται

συνολικά οικονοµικά µεγέθη (π

τύπου πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα

στην ελληνική οικονοµία. Αναλυτικότερα

 
Συµµετοχή ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών
 

2005 2006 
4,32 4,43 

Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ 

Μέση μετοχική σύνθεση (%) πιστωτικών ιδρυμάτων

Τραπεζών 

στο ΑΕΠ και στην Απασχόληση
 

συµµετοχή του τραπεζικού συστήµατος στο Ακαθάριστο Εγχώριο

κατά την περίοδο 2005-2010 σταθερά κοντά στο 5%, παρουσιάζοντας

σηµαντική αύξηση της τάξης του 11% (από 4,32% το 2005

τιµές προηγούµενου έτους, ενώ το 2010 επανήλθε κοντά

αρκετά χρόνια ο κλάδος αυτός αποτελεί την ατµοµηχανή

του ελληνικού χρηµατιστηρίου γενικότερα. Η πορεία των

σε πολύ µεγάλο βαθµό την πορεία των υπολοίπων µετοχών

των τραπεζικών µετοχών αποτελεί πολλές φορές την απαρχή

Τα παραπάνω στοιχεία αναδεικνύουν τη σηµαντική

συστήµατος στην αναπτυξιακή δυναµική της ελληνικής οικονοµίας

Σηµειώνεται ότι η συµβολή αυτή αναφέρεται αποκλειστικά

χωρίς να υπολογίζονται: (α) η µε άλλους τρόπους θετική

µικά µεγέθη (π.χ. φορολογικά έσοδα, απασχόληση κ.λπ.), 

πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα από την «έµµεση» συµβολή του τραπεζικού

Αναλυτικότερα: 

ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών στο ΑΕΠ(%) 

2007 2008 2009 
4,71 4,70 4,81 

Μέση μετοχική σύνθεση (%) πιστωτικών ιδρυμάτων

ΞΕΝΟΙ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ (π.χ. Ιδιώτες)

ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
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Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της 

παρουσιάζοντας την 

το 2005 σε 4,81% το 

επανήλθε κοντά στα επίπεδα του 

ατµοµηχανή της ελληνικής 

Η πορεία των τραπεζικών 

υπολοίπων µετοχών και µια 

φορές την απαρχή για µια 

τη σηµαντική συµβολή του 

ελληνικής οικονοµίας, ακόµα και 

αναφέρεται αποκλειστικά στην 

τρόπους θετική συµβολή σε 

απασχόληση κ λπ.), και (β) τα κάθε 

συµβολή του τραπεζικού τοµέα 

2010 
4,34 

Μέση μετοχική σύνθεση (%) πιστωτικών ιδρυμάτων

ΞΕΝΟΙ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ (π.χ. Ιδιώτες)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
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Όσον αφορά τη συµβολή του τραπεζικού κλάδου στην απασχόληση, το απασχολούµενο 

εργατικό δυναµικό στα καταστήµατα των τραπεζών παρουσιάζεται παρακάτω:  

  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Προσωπικό  63.040 64.541 67.113 68.659 66.969 59.413 
Πηγή : Ελληνική Ένωση Τραπεζών 
 
 
Όπως βλέπουµε ο αριθµός των εργαζοµένων κατά την περίοδο που εξετάζουµε κυµαίνεται 

µεταξύ 59.413 και 68.659. από το 2005 εώς και το 2008 υπήρχε µία σηµαντική αύξηση του 

αριρµού του προσωπικού των τραπεζών κατά 5.500 εργαζόµενους. Από το 2009 και µετά ο 

αριθµός αυτός ξεκίνησε να µειώνεται και έφτασε στα τέλη του 2010 στους 59.413 

εργαζόµενους.Παράλληλα, στα καταστήµατα των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό 

απασχολούνται 49.778 εργαζόµενοι στα τέλη του 2010.  

 
4.1.3

 
Μερίδιο Αγοράς 

 

Μερίδια Αγοράς των ελληνικών τραπεζών (Βάσει συνολικού ενεργητικού) 
 

 
Πηγή : www.3comma14.gr 
 
 

3,3

3,7

3,9

6,6

9,3

11,2

12,8

17,6

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Κύπρου

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Cyprus Pop. Bank

Αγροτική

Πειραιώς

Alpha Bank

Eurobank

Εθνική Τράπεζα
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Τα παραπάνω δεδοµένα αφορούν ποσοστά στο τέλος του 2010 και υπολογίστηκαν βάσει του 

συνολικού µεγέθους του ενεργητικού της κάθε τράπεζας. Από ότι βλέπουµε στην πρώτη 

θέση και µε διαφορά βρίσκεται η Εθνική τράπεζα µε ποσοστό 17,6 και αµέσως µετά 

ακολουθεί η Eurobank µε ποσοστό 12,8 τοις εκατό. Την πρώτη τριάδα, η οποία κατέχει και 

διψήφια ποσοστά του µεριδίου της εγώριας αγοράς, ολοκληρώνει η Alpha Bank µε ποσοστό 

11,2 τοις εκατό. Από εκεί και πέρα την τέταρτη θέση κατέχει η τράπεζα Πειραιώς µε 9,3 τοις 

εκατό και ακολουθεί η Αγροτική µε 6,6. Τέλος µε ποσοστά µικρότερα του τέσσερα τοις 

εκατό ακολουθούν οι τράπεζες Cyprus Pop. Bank, Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και η τράπεζα 

Κύπρου. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός πως οι πρώτες τέσσερις τράπεζες σε αυτήν την 

κατάταξη συγκεντρώνουν µερίδιο αγοράς µεγαλύτερο του 50 τοις εκατό(50,9%). 

 

4.1.4
 
Οικονοµικά Στοιχεία 

 

Παρακάτω θα παραθέσουµε στοιχεία για τις ποσοστιαίες µεταβολές στα κέρδη µετά φόρων 

του συνόλου των τραπεζών ώστε να βγάλουµε κάποια χρήσιµα συµπεράσµατα σχετικά µε τη 

θέση στην οποία βρίσκονται από το 2005 εώς και το 2010. 

 
Ποσοστιαία Μεταβολή Κερδών Μετά Φόρων 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
1,1 1,0 55 -42,8 -73,1 -142,5 

Πηγή : Ελληνική Ένωση Τραπεζών 
 
 
Από ότι βλέπουµε, τα κέρδη µετά φόρων των τραπεζών υπέστησαν τεράστια µείωση από το 

2008 και µετά επιβεβαιώνοντας την εµφάνιση της κρίσης και σε αυτόν τον κλάδο. Την 

κατακόρυφη αύξηση των καθαρών κερδών το 2007 ακολούθησε µία τριετία µε πολύ άσχηµα 

οικονοµικά αποτελέσµατα για τον τραπεζικό κλάδο µε αποκορύφωµα το 2010. 

Για να ελέγξουµε την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι τράπεζες µετά την εµφάνιση 

της κρίσης θα εξετάσουµε και άλλους σηµαντικούς δείκτες του κλάδου για την περίοδο 

2008-2010. 
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∆είκτες αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας των ελληνικών εµπορικών 
τραπεζών και οµίλων µε µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 
 

 

∆είκτες(%) 2008 2009 2010 
∆είκτης αποδοτικότητας 
του σταθµισµένου 
µε βάση τον κίνδυνο 
ενεργητικο(µετά από 
φόρους) 

0,7 0,15 -0,3 

∆είκτης αποδοτικότητας 
ιδίων κεφαλαίων (µετά 
από φόρους 

9,9 2,26 -4,16 

Καθαρό επιτοκιακό 
περιθώριο 

2,9 2,65 2,68 

∆είκτης 
αποτελεσµατικότητας 

56,1 54,9 58,2 

Πηγή : Ελληνική Ένωση Τραπεζών 
 
 
Οι ελληνικές τράπεζες παρουσίασαν το 2010 σηµαντική µείωση των προ φόρων κερδών. 

Ειδικότερα, οι τραπεζικοί όµιλοι το 2010 εµφάνισαν ζηµίες της τάξης των €800 εκατ. έναντι 

κερδών της τάξης των €1,3 δισ. περίπου για το προηγούµενο έτος. Η µεγάλη αυτή µείωση 

ήταν το αποτέλεσµα µιας σειράς παραγόντων, όπως, µεταξύ άλλων της πολιτικής 

σχηµατισµού αυξηµένων προβλέψεων που ακολουθήθηκε και το 2010, µε αποτέλεσµα το 

ποσό των προβλέψεων να αγγίζει περίπου τα €7 δισ.,της µείωσης των λειτουργικών εσόδων, 

τα οποία µειώθηκαν σε σύγκριση µε το 2009 κατά 10,7% σε επίπεδο τραπεζών και κατά 

7,5% σε επίπεδο οµίλων, και τέλος της καταγραφής ζηµιών από χρηµατοοικονοµικές 

πράξεις. Η µετά από φόρους και προβλέψεις αποδοτικότητα του σταθµισµένου µε βάση τον 

κίνδυνο ενεργητικού και των µέσων ιδίων κεφαλαίων σε επίπεδο τραπεζικών οµίλων 

διαµορφώθηκε, τον ∆εκέµβριο του 2010 σε -0,3% (2008: 0,7%, 2009: 0,15%) και -4,16% 

(2008: 9,9%, 2009: 2,26%), αντίστοιχα. Σε επίπεδο τραπεζών οι ίδιοι δείκτες 

διαµορφώθηκαν σε -0,55% και -8,64% αντίστοιχα (2008: 0,2% και 3,2%, 2009: -0,09% και -

1,66%). Ο δείκτης αποτελεσµατικότητας (λειτουργικά έξοδα προς λειτουργικά έσοδα) 

παρουσίασε µικρή επιδείνωση, όπως προκύπτει από την αύξηση του σχετικού δείκτη, τόσο 

σε επίπεδο τραπεζικών οµίλων όσο και σε επίπεδο τραπεζών από 54,9% το 2009 σε 58,2% το 

2010 και από 57,7% σε 62,3% το 2010, αντίστοιχα. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 

παρέµεινε κάτω του 3% και ειδικότερα σε επίπεδο τραπεζικών οµίλων διαµορφώθηκε από 

2,9% το 2008 και 2,65% το 2009 σε 2,68% το 2010, ενώ σε επίπεδο τραπεζών από 2,2% το 

2008 και 1,87% το 2009 σε 1,97% το 2010.  

Επίσης η κεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, εξαιρουµένης της Τράπεζας της 

Ελλάδος, στο τέλος ∆εκεµβρίου 2010 ανήλθε στα 14 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχούσε στο 
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26% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, έναντι της αντίστοιχης 

κεφαλαιοποίησης στο τέλος ∆εκεµβρίου 2009 η οποία ανερχόταν στα 28 δισ. ευρώ, ποσό 

που αντιστοιχούσε, κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα, στο 33% της συνολικής 

κεφαλαιοποίησης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Παρά την τρέχουσα οικονοµική συγκυρία, 

οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να διατηρούν την εµπιστοσύνη των επενδυτών, 

ελλήνων και ξένων, κατέχοντας την πρώτη θέση στις επενδυτικές επιλογές τους, έναντι 

άλλων κλάδων του ελληνικού χρηµατιστηρίου. 

 

 

4.1.5 Απεικόνιση Χρηµατιστηριακού ∆είκτη 

 
Πηγή : www.capital.gr 
 
 
Παραπάνω απεικονίζεται ο χρηµατιστηριακός δείκτης του κλάδου πετρελαίου και αερίου 

κατά την εξετασθείσα εξαετία 2005-2010. Από τις αρχές του 2005 εώς και τις αρχές του 

2008 ο δείκτης ακολουθεί µία εντυπωσικαή ανοδική πορεία, εξαιρουµένης της περιόδου στα 

µέσα του 2006 όπου παρατηρείται µία µικρή πτώση. Αντιθέτως, από τα µέσα του 2008 εώς 

και τους πρώτους µήνες του 2009 υπάρχει µία κατακόρυφη πτώση του δείκτη. Αυτή είναι η 

περίοδος που εµφανίστηκαν τα πρώτα εµφανή σηµάδια της παγκόσµιας οικονοµκής κρίσης. 
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Τέλος ακολουθεί µία ελαφρώς ανοδική πορεία εώς τις αρχές του 2010 για να σταθεροποιηθεί 

τελικά ο δείκτης κοντά στις 1.000 µε 2.000 µονάδες. Από όσα απεικονίζονται παραπάνω 

γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ο τραπεζικός κλάδος απορρόφησε τις συνέπειες της εισόδου 

στη χώρα µας της οικονοµικής κρίσης. 

 

 

4.2 Ασφαλιστικός κλάδος 

Ο ασφαλιστικός κλάδος συµβάλλει, όσο λίγοι, στην οικονοµική, ψυχολογική και σωµατική 

υγεία των µελών των σύγχρονων κοινωνιών. Άλλωστε, είναι αποδεδειγµένο ότι όσο πιο 

αναπτυγµένος είναι σε µια κοινωνία ο ασφαλιστικός θεσµός, τόσο πιο λίγα είναι τα 

κοινωνικά προβλήµατα που εµφανίζονται. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ως σύγχρονες 

οικονοµικές µονάδες αποτελούν εξορισµού ένα σηµαντικό πεδίο απασχόλησης εργαζοµένων 

αλλά και πηγή φορολογικών εσόδων του Κράτους, υπηρετώντας συγχρόνως και ένα θεσµό 

µε πολλαπλές θετικές παραµέτρους για την οικονοµική ευµάρεια µιας κοινωνίας, όπως: 

• Αποκατάσταση ζηµιών 

• Ενθάρρυνση και Προαγωγή Αποταµίευσης 

• Χρηµατοδότηση Επενδύσεων 

• Ενθάρρυνση Επιχειρηµατικής Πρωτοβουλίας 

• Ανάπτυξη Έρευνας και Τεχνολογίας 

• ∆ιάσωση Προσωπικών, Οικογενειακών και Εθνικών Πόρων 

Οι ασφαλιστικές εταιρίες οι οποίες είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών είναι οι 

τρεις παρακάτω : 

 Επωνυµία Κωδικός Χ.Α 
1 Γιουροµπρόκερς Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε ΕΥΒΡΚ 
2 Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α ΕΥΠΙΚ 
3 Ασπίς Πρόνοια Α.Ε.Γ.Α ΑΣΑΣΚ 

Πηγή : Χρηµατιστήριο Αθηνών 
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4.2.1 Αριθµός Εταιριών και Εγγεγραµµένων Ασφαλίστρων 

Ο αριθµός των ασφαλιστικών  εταιριών µειώθηκε µέσα στην εξαετία 2005-2010 

ακολουθώντας την πορεία της οικονοµικής κρίσης που εκδηλώθηκε από το 2008 και έπειτα. 

Εξάλλου οι ασφαλιστικές είναι οι πρώτες που επλήγησαν από το ξέσπασµα αυτής της κρίσης 

και ακολούθησαν την πτωτική πορεία του ευρύτερου παγκόσµιου ασφαλιστικού τοµέα. Το 

κραχ του ασφαλιστικού συστήµατος της Αµερικής επηρέασε τον παγκόσµιο ασφαλιστικό 

κλάδο δηµιουργώντας τεράστια προβλήµατα τα οποία άρχισαν να εµφανίζονται κυρίως από 

τα τέλη του 2008 και µετά.
 

Αριθµός ασφαλιστικών εταιριών 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Ζωής 18 17 16 15 17 14 
Ζηµιών 64 60 57 58 51 48 
Μικτές 13 13 13 12 13 11 
ΣΥΝΟΛΟ 95 90 86 85 81 73 
Πηγή : Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών 
 
Όπως φαίνεται και από τα παραπάνω ο αριθµός των ασφαλιστικών εταιριών, ανξαρτήτως του 

είδους των παρεχόµενων υπηρεσιών, µειώθηκε από 95 σε 73 στα τέλη του 2010 

παρουσιάζοντας µία µείωση της τάξης του 20% περίπου. Παρόλα αυτά οι ασφαλιστικές 

εταιρίες συνεχίζουν να είναι πολυάριθµες σε σχέση µε τον πληθυσµό της Ελλάδας γεγονός 

που δείχνει και την ευκολία εισόδου µίας εταιρίας στον ενλόγω κλάδο. Με άλλα λόγια, ο 

ασφαλιστικός κλάδος δεν είναι ένας κλειστός κλάδος µε µονοπωλιακά χαρακτηριστικά και 

υψηλά εµπόδια εισόδου. Παρόλο όµως αυτά τα χαρακτηριστικά του,το µερίδιο αγοράς που 

κατέχουν δέκα πρώτες ασφαλιστικές εταιρίες ανέρχεται στο 91,68% των ασφαλίσεων ζωής 

και το 62,92% των ασφαλίσεων ζηµιών στο τέλος του 2010. ∆ηλαδή είναι δύσκολο να 

ανταγωνιστεί µία νέα εταιρία τις ήδη υπάρχουσες µεγάλες εταιρίες ασφαλίσεων, ειδικά στις 

ασφάλειες ζωής. 

Αριθµός εγγεγραµµένων ασφαλίστρων 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Εγγεγραµµένα 

ασφάλιστρα(εκ.Ευρώ) 
4.296,3 4.730,2 5.122,2 5.212,5 5.448,1 5.332,3 

Ποσοστιαία 
µεταβολή(%) 

8,21 10,10 8,29 1,76 4,52 -2,12 

Πηγή : Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών 
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Όπως βλέπουµε η συνολική αξία των εγγεγραµµένων ασφαλίστρων παρουσίασε µία 

σηµανιτκή αύξηση από το 2005 εως και το 2010. Αυτό οφείλεται αφενός στην αύξηση 

παραγωγής ασφαλίστρων ζωής και αφετέρου στην αύξηση ασφαλίστρων ζηµιών. Πιο 

συγκεκριµένα, η αξία των ασφαλίσεων από 4,296 δις ευρώ αυξήθηκε  στα 5,332 δις ευρώ 

µέσα σε µία εξαετία παρουσιάζοντας µία µεταβολή της τάξης του 23% περίπου. Παρόλο που 

τα στοιχεία αυτά αποτελούν ένα θετικό σηµάδι, αυτό που παρατηρούµε είναι ότι η 

ποσοστιαία µεταβολή ακολουθεί έναν φθίνοντα ρυθµό από το 2006 και έπειτα µε 

αποκορύφωση τη µείωση της αξίας των ασφαλίστρων το 2010 κατά 2,12 ποσοστιαίες 

µονάδες αποδεικνύοντας και τα όσα αναφέραµε παραπάνω για την ύφεση στην οποία 

περιήλθε το ο ελληνικός κλάδος ασφαλίσεων από το 2009 και µετά.  

4.2.2 Συµβολή στο ΑΕΠ και στις Επενδύσεις 
 

Ο ασφαλιστικός κλάδος προσφρέρει αρκετά στην ελληνική οικονοµία παρουσιάζοντας µία 

ικανοποιητική συµβολή στο ΑΕΠ της χώρας και στις επενδύσεις ενισχύοντας µε αυτόν τον 

τρόπο την θέση της οικονοµίας. Αναλυτικότερα: 

Συµβολή στο ΑΕΠ 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Εγγεγραµµένα 

ασφάλιστρα(εκ.Ευρώ) 
4.296,3 4.730,2 5.122,2 5.212,5 5.448,1 5.332,3 

Ποσοστό επί του 
ΑΕΠ 

2,23 2,26 2,30 2,24 2,35 2,35 

 Πηγή : Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών 

Συµβολή στις  Επενδύσεις 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Επενδύσεις 
(εκ. Ευρώ) 

9.267,2 10.460,3 11.843,1 11.326,4 12.539,4 11.275,9 

Ποσοστό 
Επενδύσεων 
επί του Α.Ε.Π. 

              
4,80 

                 
5,01 

                   
5,32 

                 
4,86 

                 
5,41 

              
4,96 

Πηγή : Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών 

 

Η συµβολή του ασφαλιστικού κλάδου στο ΑΕΠ της Ελλάδας ανέρχεται σταθερά σε πάνω 

από 2,20 ποσοστιαίες µονάδες γεγονός που αποδεικνύει τη σηµαντική συµβολή του 
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συγκεκριµένου κλάδου στην οικονοµία. Από το 2005 και τις 2,23 ποσοστιαίες µονάδες και 

τα 9,2672 δις ευρώ η συµβολή του κλάδου στην ελληνική οινονοµία ανήλθε στο τέλος του 

2010 στις 2,35 ποσοστιαίες µονάδες και στα 5,3323 διςευρώ. Παράλληλα, οι επενδύσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν από τον κλάδο αυτό είναι υψηλές καθόλη την διάρκεια της εξαετίας 

2005-2010. Ακολουθούν µία σταθερή ανοδική πορεία από το 2005 εώς και το 2009. 

Ειδικότερα, το 2005 οι επενδύσεις ανήλθαν σε 9,2672 δις ευρώ και 4,80% επί του ΑΕΠ και 

κορυφώθηκαν το 2009 φθάνοντας τα 12,5394 δις ευρώ και 5,41% επί του ΑΕΠ. Τέλος, το 

2010 οι επενδύσεις µειώθηκαν κατά 10,08% και 1,264 δις ευρώ σε σχέση µε το 2009 και 

συνεπώς µειώθηκε το ποσοστό των επενδύσεων επί του ΑΕΠ στις 4,96 από τις 5,41 µονάδες. 

Έτσι λοιπόν από το 2009 και µετά γίνονται εµφανή τα σηµάδια της παγκόσµιας κρίσης που 

ξέσπασε το 2008 και µόλις έναν χρρόνο αργότερα ξεκίνησε να πλήγεται και ο εγχώριος 

ασφαλιστικός κλάδος, και όχι µόνο. Συµπερασµατικά, όπως δείχνουν και όλα τα στοιχεία 

αυτά ο ασφαλιστικός κλάδος είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για την ελληνική οικονοµία καθώς 

τα οικονοµικά µεγέθη που παρουσιάζει συµβάλουν σε µεγάλο βαθµό  στη διαµόρφωση του 

ΑΕΠ και τονώνουν κάθε χρόνο τις επενδύσεις οι οποίες είναι ζωτικής σηµασίας για την 

ασταθή ελληνική οικονοµία. 

4.2.3 Οικονοµικά Στοιχεία 
 

Σ’ αυτή την ενότητα θα γίνει παρουσίαση των βασικών οικονοµικών στοιχείων των 

ασφαλιστικών εταιριών ώστε να αποτυπωθεί η χρηµατοοικονοµική διάρθρωση, η αποδοτικότητα 

και η κερδοφορία τους. 

 
Ίδια Κεφάλαια 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Ίδια 
Κεφάλαια 
(εκ. Ευρώ) 

               
1.873,7 

             
2.095,5 

               
2.048,4 

          
1.573,4 

             
1.747,2 

         
1.493,1 

Ποσοστιαία 
µεταβολή(%) 

11,82 11,83 -2,24 -23,17 11,03 -14,55 

Πηγή : Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών 
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Σύνολο Ενεργητικού 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Σύνολο 
Ενεργητικού  
(εκ. Ευρώ) 

 

     
11.926,8 

            
13.445,6 

        
14.937,6 

       
14.688,8 

        
16.237,1 

            
15.745,1 

Ποσοστιαία 
µεταβολή(%) 

12,51 12,74 11,10 -1,67 10,54 -3,03 

Πηγή : Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών 
 
 
 
Κέρδη/Ζηµίες Χρήσεως(προ φόρων) 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Κέρδη/Ζηµίες 
Χρήσεως   
(εκ. Ευρώ) 

            
124,3 

              
179,1 

                
103,1 

                   
-491,9 

            
106,4 

           
101,1 

Πηγή : Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών 
 
 
Αρχικά βλέπουµε ότι τα ίδια κεφάλαια του συνόλου των ασφαλιστικών εταιριών αυξάνονται 

συνεχώς  από το 2005 εώς και το 2007 και µετά έχουµε µία µεγάλη µείωση της τάξης του 

23%, δηλαδή περίπου στα 475 εκ. ευρώ µέσα σε µόνο ένα έτος. Από τα 2 δις ευρώ ιδίων 

κεφαλαίων, ένα αξιοσέβαστο για τα ελληνικά δεδοµένα µέγεθος, τα ίδια κεφάλαια κατά το 

2008 πέφτουν στα 1,57 δις ευρώ και εν συνεχεία υποχωρούν στα 1,49 δις ευρώ 

υποδεικνύοντας είτε την έλλειψη ρευστότητας είτε την δυσπιστία προς τον κλάδο αυτό και 

τις προπτικές του. Σε αντίθεση µε τα ίδια κεφάλαια,το σύνολο του ενεργητικού τους 

παρουσίασε µία συνεχή άνοδο και από τα 11,926 δις ευρώ ανήλθε στα 15,745 δις ευρώ στα 

τέλη του 2010. Τέλος τα αποτελέσµατα της χρήσεως του κλάδου αυτού είναι επί το πλείστον 

θετικά εκτός από το 2008 όπου και καταγράφτηκαν ζηµίες ύψους 491 εκ. ευρώ. Στο έτος 

αυτό παρουσιάστηκαν µεγάλες απώλειες για τον παγκόσµιο ασφαλιστικό κλάδο και συνεπώς 

ο ελληνικός δεν θα µπορούσε να εξαιρεθεί. Ύστερα από τις ζηµίες αυτές, ο κλάδος ανέκαµψε 

σχετικά  και παρουσίασε κέρδη κοντά στα 100 εκ. ευρώ και πάνω για τα επόµενα δύο χρόνια.  

 

Εξάλλου η απαρχή της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης ξεκίνησε ουσιαστικά από την 

κατάρρευση του αµερικάνικου ασφαλιστικού κλάδου και ήταν λογικό σε κάθε χώρα πρώτα 

να πληγεί ο αντίστοιχος κλάδος ακριβώς όπως συνέβη και στην Ελλάδα µε  παράδειγµα τη 

κατάρρευση της Ασπίς Πρόνοιας , µία από τις µεγαλύτερες ασφαλστικές εταιρίες της χώρας. 

Έτσι λοιπόν, µετά την πρώτη τριετία 2005-2007 όπου ο κλάδος αυτός αποτελούσε µία 
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ελκυστική ευκαιρία για επενδύσεις, µετέβη από τις αρχές του 2008 σε φάση έντονης ύφεσης 

και σταδικακά επήλθε η κατάρρευσή του και ο κατακερµατισµός της αξιοπιστίας του. 

Συνεπώς από το 2008 και µετά ο κλάδος αυτός µεταµορφώθηκε σε έναν προβληµατικό 

κλάδο, µε δυσοίωνες προβλέψεις και σχεδόν µηδενικές προοπτικές ανάπτυξης και 

ανάκαµψης ο οποίος αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα επιβίωσης µέχρι και σήµερα, και 

εντός συνόρων. 

 
 
 

4.3 Κλάδος Πετρελαίου και Αερίου 

Ο κλάδος του πετρελαίου και του αερίου επηρεάζεται από το διεθνές οικονοµικό και 

πολιτικό περιβάλλον καθώς και από τις εξελίξεις που παρουσιάζονται στην ελληνική 

οικονοµία, στην οποία όµως ταυτόχρονα ασκεί σηµαντική επίδραση, καθώς τα προϊόντα του 

και οι διαδικασίες που συνθέτουν το πετρελαϊκό κύκλωµα, επιδρούν πολύµορφα σε τοµείς 

που σχετίζονται  : 

• µε το συνολικό ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών, καθώς τα προϊόντα του 

πετρελαϊκού κλάδου αποτελούν κυρίαρχα στοιχεία του ενεργειακού Ισοζυγίου της 

χώρας 

• την οµαλή λειτουργία της Βιοµηχανίας, των Μεταφορών, των Ενόπλων ∆υνάµεων 

και τον επαρκεί εφοδιασµό µε καύσιµα όλων των γεωγραφικών ∆ιαµερισµάτων της 

χώρας, ιδιαίτερα των νησιών και των ορεινών περιοχών 

• την διαµόρφωση των τιµών, αφού το κόστος των εµπορευµάτων και υπηρεσιών 

εξαρτάται εν µέρει από τις διακυµάνσεις των τιµών των καυσίµων 

• την άµεση οικονοµική επιβάρυνση των νοικοκυριών, στο βαθµό που χρησιµοποιούν 

Ι.Χ. αυτοκίνητα και πετρέλαιο θέρµανσης η Φ.Α.  

• την Εθνική Άµυνα, η οποία σε περιπτώσεις κρίσεων πρέπει να διαθέτει τα αναγκαία 

αποθέµατα καυσίµων  

Οι παραπάνω στόχοι και ανάγκες, ειδικά µετά την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και 

την ανάπτυξη των διαδικασιών της ευρωπαϊκής ενοποίησης, επηρεάζονται ολοένα και 

περισσότερο από τις ευρωπαϊκές ενεργειακές πολιτικές, οι οποίες εξάλλου αποτελούν και το 

πλαίσιο διαµόρφωσης της διεθνούς θέσης της Ελλάδας στην ενεργειακή αγορά. Ο τοµέας της 
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ενέργειας καλύπτει το 4% της ελληνικής Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας και επηρεάζει 

σηµαντικά την ανταγωνιστικότητα των εγχώριων µεταποιητικών µονάδων. Η συνεισφορά 

του στην ΑΠΑ είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. 

συγκρινόµενη µε τη Νότια Ευρώπη και τη Γερµανία). Επιπλέον, ο τοµέας χαρακτηρίζεται 

από περιορισµένη εξωστρέφεια, καθώς είναι σχετικά µικρή η ελληνική παρουσία στις αγορές 

του εξωτερικού, και περιορισµένη η δραστηριοποίηση ελληνικών επιχειρήσεων σε όλο το 

µήκος της παραγωγικής αλυσίδας. Παρά την ύπαρξη εγχώριων κοιτασµάτων,δε 

χρησιµοποιείται ούτε πετρέλαιο ούτε φυσικό αέριο στην κορυφή της παραγωγικής αλυσίδα, 

ενώ υπάρχει µικρή µόνο συµµετοχή στη δηµιουργία υποδοµών. Τόσο η έλλειψη 

εξωστρέφειας όσο και η µικρή συµµετοχή στην κορυφή της αλυσίδας περιορίζουν την 

προοπτική ανάπτυξης του τοµέα. Τώρα τελευταία όµως, παρατηρείται µία προσπάθεια 

επέκτασης των δραστηριοτήτων του πετρελαϊκού κλάδου στην ευρύτερη περιοχή και της 

συµµετοχής της χώρας µας στα ενεργειακά δίκτυα  µέσω της κατασκευής αγωγών φυσικού 

αερίου, όπως αυτός του South Stream και του ITGI, και µέσω αγωγών µεταφοράς 

πετρελαίου, όπως αυτό του Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη. Τα τελευταία χρόνια, αφενός η 

ολοένα και µεγαλύτερη αλληλεξάρτηση των οικονοµιών µε τις συχνά απρόβλεπτες 

µεταβολές της οικονοµικής συγκυρίας, καθιστούν πιο ευάλωτη την αγορά ενέργειας και 

αφετέρου η εξασφάλιση νέων ενεργειακών πηγών και δικτύων, επιδρούν, σε σηµαντικότερο 

βαθµό από άλλους κλάδους, σε γεωπολιτικούς συσχετισµούς, στην οικονοµική σταθερότητα 

και στην περιβαλλοντική προστασία. Η χώρα µας λόγο της γεωγραφικής της θέσης δεν µένει 

αµέτοχή στα διάφορα σενάρια που  έχουν στο επίκεντρό τους την εκµετάλλευση 

πετρελαϊκών πηγών και την εξασφάλιση των αγωγών µεταφοράς πετρελαίου και αερίου.  

 

Οι εταιρίες οι οποίες είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, από τον κλάδο αυτό, 

είναι: 

 
 Επωνυµία Κωδικός Χ.Α 
1 Μότορ Όιλ (ΕΛΛΑΣ) ∆ιυλιστήριο Κορίνθου Α.Ε ΜΟΗ 
2 Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε ΕΛΠΕ 
3 Ελινόιλ Ελληνική Εταιρία Πετρελαίων Α.Ε ΕΛΙΝ 

Πηγή : Χρηµατιστήριο Αθηνών 
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4.3.1 ∆οµή του κλάδου  

Η ελληνική πετρελαϊκή αγορά περιλαµβάνει τέσσερα δυιλιστήρια, τα οποία ανήκουν σε δύο 

εταιρίες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, την ΕΛΠΕ και την Μotor Oil 

Hellas, περίπου 50 εταιρίες εµπορίας και µεγάλο αριθµό κέντρων λιανικής πώλησης. Το 

αργό πετρέλαιο είναι σχεδόν αποκλειστικά εισαγόµενο. Η Ελλάδα εισάγει πετρέλαιο από τη 

Μέση Ανατολή και σε δεύτερο επίπεδο από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Η 

ικανότητα δυίλισης των τεσσάρων δυιλιστηρίων, η οποία αντιστοιχεί σε 20 εκατ. µετρικούς  

τόνους,  είναι αρκετή για να καλύψει την εγχώρια ζήτηση ενώ οι επιπλέον ποσότητες 

εξάγονται µε τη µορφή διεθνών πωλήσεων. Τα δυιλιστήρια αυτά κατασκευάστηκαν από το 

1958 εώς και το 1972, για αυτό και οι υποδοµές είναι περιοριοσµένες µε συνέπεια η 

απευθείας εισαγωγή από τις εταιρίες εµπορίας είναι σχετικώς περιορισµένη και τα προϊόντα 

αυτά είναι οµοιογενή µε χαµηλό βαθµό διαφοροποίησης. Τα τρία  από τα τέσσερα 

δυιλιστήρια ανήκουν στην ΕΛΠΕ η οποία είναι ο µεγαλύτερος εµπορικός και βιοµηχανικός 

όµιλος στην Ελλάδα, ενώ το τέταρτο που ανήκει στη Motor Oil Hellas είναι ένα από τα πιο 

ευέλικτα στη ΝΑ Ευρώπη. 

Όσον αφορά τον τοµέα του φυσικού αερίου, αν και το 70% της αγοράς είναι ανοικτό στον 

ανταγωνισµό, η ∆ΕΠΑ(∆ηµόσια Επιχείρηση Αερίου) παραµένει η µοναδική εταιρία 

εισαγωγής και προµήθειας φυσικού αερίου στη χώρα µας. Η ∆ΕΠΑ ανήκει κατά 35% στην 

ΕΛΠΕ και κατά 65% στο ελληνικό δηµόσιο. Το φυσικό αέριο στην Ελλάδα εισάγεται από τη 

Ρωσία, µέσω της Ουκρανίας και της Βουλγαρίας, και από την Αλγερία, µέσω της Τουρκίας. 

Οπότε ο τοµέας αυτός χαρακτηρίζεται αυστηρά από µονονοπώλιο. 

 

4.3.2 Συνθήκες Ανταγωνισµού 

Όσον αφορά τον ανταγωνισµό στον τοµέα της δυίλισης, υπάρχει µία ουσιώδης οικονοµική 

ισχύ των ΕΛΠΕ η οποία κατέχει το υψηλότερο µερίδιο αγοράς. Αυτό συµβαίνει αφενός γιατί 

κατέχει τα περισσότερα δυιλιστήρια και αφετέρου γιατί έχουν τις µεγαλύτερες ικανότητες 

δυίλησης. Εδώ συναντάµε συνθήκες δυοπωλίου µε ισχυρά εµπόδια εισόδου στον κλάδο τα 

οποία θα αναφέρουµε παρακάτω. Στο αµέσως επόµενο στάδιο της χονδρικής εµπορίας, η 

αγορά δεν είναι υπέρµετρα συγκεντρωµένη µε τις τέσσερις µεγαλύτερες εταιρίες να 

κατέχουν µερίδιο αγοράς περίπου 60%. Εδώ δεν συναντάµε υψηλά εµπόδια εισόδου καθώς 
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οι κυριότεροι περιορισµοί που τυχόν εµφανίζονται προκύπτουν λόγω των γραφειοκρατικών 

διαδικασιών οι οποίες είναι χρονοβόρες. Στο τελικό στάδιο, αυτό της διάθεσης πετρελαίου, 

υπάρχει µεγάλος αριθµός πρατηρίων σε σχέση µε τον πληθυσµό, µε αποτέλεσµα να υπάρχει 

έντονος ανταγωνισµός ο οποίος επηρεάζεται κυρίως από την γειτνίαση µε ανταγωνιστικά 

πρατηρία αλλά και από την τιµή που εµπορεύονται τη βενζίνη από τις εταιρίες χονδρικής 

εµπορίας. . Επιπροσθέτως , λόγω της παρουσίας µίας µόνο εταιρίας στο χώρο του φυσικού 

αερίου ο αναταγωνισµός είναι ανύπαρκτος και συνεπώς οι τιµές διαµορφώνονται εκτός των 

άλλων βάσει κάποιων ρυθµιστικών νόµων και όχι βάσει ελεύθερου ανταγωνισµού. Έτσι 

λοιπόν, µέσω της απελευθέρωσης του κλάδου της ενέργειας, γίνεται µία προσπάθεια να 

ενταθεί ο ανταγωνισµός και να επιτευχθούν καλύτερες τιµές σε ολόκληρο το µήκος της 

αλυσίδας ενέργειας.  

 

4.3.3 Φραγµοί Εισόδου και Προβλήµατα του κλάδου
 

Οι υψηλοί φραγµοί εισόδου όπως αναφέραµε και παραπάνω υπάρχουν κυρίως στον τοµέα 

δυίλισης πετρελαίου. Αυτό συµβαίνει διότι υπάρχει σηµαντικό µη ανακτήσιµο κόστος το 

οποίο συνδέεται µε την κατασκευή και τη λειτουργία της κατάλληλης υλικοτεχνοδοµικής 

υποδοµής όπως είναι οι δεξαµενές, οι αγωγοί καυσίµων και οι λιµενικές εγκαταστάσεις. 

∆ηλαδή υπάρχει ένα αρκετά σηµαντικό ύψος των απαιτούµενων εξόδων για την είσοδο στον 

κλάδο. Η δυσχέρεια εισόδου στον κλάδο αυτό µειώνει ή ακόµη και εξουδετερώνει 

οποιαδίποτε αναταγωνιστική πίεση από δυνητικούς αναταγωνιστές µε αποτέλεσµα να 

ευννοείται η εναρµόνιση της συµπεριφοράς µεταξύ των δύο και µοναδικών εταιριών 

περιορίζοντας παράλληλα την πιθανότητα ανάπτυξης αυτόνοµης και ανταγωνιστικής 

δραστηριότητας εκµέρους άλλων εταιριών .  Εξάλλου η ύπαρξη µόνο δύο εταιριών οδηγεί σε 

αυξηµένα κέρδη επιτρέποντας αυτές τις δύο εταιρίες να παρέµβουν και εξωθεσµικά στο 

χτίσιµο υψηλών εµποδίων εισόδου στον κλάδο. Παράλληλα, στον τοµέα του φυσικού αερίου 

υπάρχει µία µόνο εταιρία κυρίως διότι η απελευθέρωση της αγοράς βρίσκεται σχετικά σε 

αρχικό στάδιο και η νοµοθεσία εώς τώρα είναι ανεπαρκής και ακατάλληλη για την είσοδο 

άλλων εταιριών στη µέχρι πρότεινος κλειστή αγορά. 

Τα κυριότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο κλάδος του πετρελαίου αφορούν το 

λαθρεµπόριο των πετρελαιοειδών το οποίο στοιχίζει πολλά δις ευρώ στο ελληνικό κράτος. 
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Τα προβλήµατα αυτά εντοπίζονται επί το πλείστον στα πετρέλαια ειδικού τύπου και στη 

βενζίνη. Υπάρχουν ποικίλα είδη λαθρεµπορίας όπως η χρήση πετρελαίου θέρµανσης για 

κίνηση οχηµάτων, η εικονική εµφάνιση εφοδιαζόµενου πλοίου ή η παράδοση στο πλοίο 

µικρότερης ποσότητας από την εµφανιζόµενη , η παράνοµη επανεισαγωγή καυσίµου στη 

χώρα και η  νοθεία της βενζίνης. Βέβαια, και η διαφορετική φορολογία για οµοειδή προϊόντα 

αποτελεί µία βασική αιτία για την εµβάθυνση του φαινοµένου της λαθρεµπορίας. Την 

εµφάνιση των έντονων φαινοµένων λαθρεµπορίας ενδυναµώνει η αδυναµία της πολιτείας να 

ελέγξει αυτά τα παράνοµα καρτέλ και η αδυναµία της είσπραξης των προστίµων που 

επιβάλονται ως µέτρο αντιµετώπισής τους.                                                                                                     

 

4.3.4 Οικονοµικά Αποτελέσµατα
 

Το 2010 οι πωλήσεις των επιχειρήσεων του κλάδου των πετρελαιοειδών διαµορφώθηκαν στα 

12,892 δις ευρώ,παρουσίασαν δηλαδή µία αύξηση της τάξης του 20% σε σχέση µε το 2009. 

Τα µικτά κέρδη ανήλθαν σε 552 εκ. ευρώ από 678 εκ ευρώ το προηγούµενο έτος ενώ τα 

τελικά αποτελέσµατα του κλάδου ήταν αρνητικά και πιο συγκεκριµένα ο κλάδος παρουσίασε 

ζηµιογόνα καθαρά αποτελέσµατα 46 εκ ευρώ. Επίσης σηµαντική ήταν και η αύξηση του 

κόστους πωληθέντων κατά 22,7% κατά το 2010 κυρίως λόγω των υψηλών δασµών και 

φόρων τα οποία συµµετέχουν στη διαµόρφωσή του µε ποσοστό 41,4%. 

Τώρα όσον αφορά την περιουσιακή διάρθρωση των επιχειρήσεων αυτού του κλάδου 

παρατηρείται µια αύξηση. Αναλυτικότερα, υπάρχει µία αύξηση κατά 200 εκ ευρώ(12%)  

περίπου του κυκλοφορούντος ενεργητικού, δηλαδή, καθώς και µεγάλες αυξήσεις στις 

µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις κατά 88 εκ. ευρώ(26%) και στον βραχυπρόθεσµο τραπεζικό 

δανεισµό κατά 125 εκ. ευρώ(22,6%).  

Αντιθέτως οι φόροι και οι έκτακτες εισφορές περιορίστηκαν το 2010 προσεγγίζοντας τα 15 

εκ. ευρώ έναντι 31 εκ. ευρώ το προηγούµενο έτος. Αυτό συνέβη διότι το συγκεκριµένο έτος 

µειώθηκαν κατακόρυφα τα τέλη και οι εισφορές κατά 58% δίνοντας µία µεγάλη ανάσα στις 

επιχειρήσεις του πετρελαϊκού κλάδου.  

Οι επενδύσεις σ’ αυτόν τον κλάδο κατανέµονται σε διάφορες κατηγορίες. Οι επενδύσεις που 

αφορούν την ασφάλεια και το περιβάλλον  και οι λοιπές επενδύσεις. Οι συνολικές λοιπόν 

επενδύσεις µειώθηκαν αισθητά κατά 35% το 2010 σε σχέση µε το 2009. Μεγαλύτερη µείωση 
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εµφάνισαν οι επενδύσεις που αφορούν την ασφάλεια και το περιβάλλον. Πιο αναλυτικά, τα 

τρία τελευταία έτη της εξετασθείσας περιόδου είχαµε τα παρακάτω αποτελέσµατα: 

 

• το 2008 οι επενδύσεις ανήλθαν σε 120 εκ. ευρώ 

• το 2009 σε 94,2 εκ. ευρώ 

• και τέλος, το 2010 σε 61,5 εκ.ευρώ 

 

Αυτό που παρατηρούµε είναι ότι µέσα σε µόλις δύο χρόνια οι επενδύσεις του κλάδου 

µειώθηκαν στο µισό, δηλαδή κατά 50%. 

Τώρα θα αναφερθούµε στο κοινωνικό προϊόν του κλάδου το οποίο αποτελεί το µέρος των 

εσόδων που κατανέµεται στο προσωπικό, στο κράτος, στους µετόχους και στους πιστωτές. Ο 

ρυθµός µεταβολής του κοινωνικού προϊόντος είναι θετικός το 2010 σε σχέση µε το 2009. 

Είναι αυξηµένο δηλαδή κατά 24,9% τα οποία αντιστοιχούν σε 5,26 δις ευρώ το 2010 από 

4,21 δις ευρώ το 2009. Το κοινωνικό προϊόν αυξάνεται µε µέσο ετήσιο ρυθµό 13,1% την 

περίοδο 2000-2010. Η συνεισφορά του κλάδου λοιπόν στο κοινωνικό προϊόν είναι ζωτικής 

σηµασίας για την ελληνική οικονοµία καθώς το 2010 ο κλάδος δηµιούργησε για τον κρατικό 

προϋπολογισµό έσοδα από φόρους και άλλες εισφορές που ξεπερνούν τα 5,123 δις ευρώ. Η 

συνεισφορά αυτή, ως αποτέλεσµα της επιτυχηµένης  επιχειρηµατικής δραστηριότητας, του 

κλάδου υλοποιείται µε την παραγωγή πλούτου, δηλαδή τα έσοδα για το κράτος από φόρους 

και εισφορές, και µε την προσφορά και δηµιουργία θέσεων εργασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

4.3.5 Απεικόνιση Χρηµατιστηριακού ∆είκτη 

 

 
Πηγή : www.capital.gr

 

 
 
Παραπάνω απεικονίζεται ο χρηµατιστηριακός δείκτης του κλάδου πετρελαίου και αερίου 

κατά την εξετασθείσα εξαετία 2005-2010. Από ότι βλέππουµε ο δείκτης ακολουθεί µία 

ανοδική πορεία από την αρχή του 2005 εώς και τα µέσα περίπου του 2006. Ύστερα 

ακολουθεί µία πτωτική τάση ώσπου να επέλθει σε µία τριετή περίοδο σχετικής σταθερότητας 

µεταξύ 4000 και 5000 µονάδων. Στις αρχές του 2008 ο δείκτης αρχίζει να υποχωρεί και από 

τα µέσα του ίδιου έτους και µετά όπως παρατηρούµε ξεκινάει µία αξιοσηµείωτη αρνητική 

διαδροµή εώς τις αρχές του εποµένου έτους αγγίζοντας το ιστορικό χαµηλό των 2000 

µονάδων. Τέλος, από την αρχή του 2009 ανακάµπτει για µία χρονιά φτάνοντας τις 3500 

µονάδες και ύστερα από µία υποχώρηση σταθεροποιείται ανάµεσα στις 2000 µε 2500 

µονάδες για το 2010. Τα συµπεράσµατα λοιπόν που βγάζουµε από την πορεία αυτού του 

δείκτη είναι ότι αφενός ακολουθεί την πορεία της ασταθούς ελληνικής οικονοµίας και 

αφετέρου ότι επηρεάζεται άµεσα από το ρευστό οικονοµικό περιβάλλον που επικρατεί 

γενικά παγκοσµίως αλλά και από τις αλλαγές στον ενεργειακό τοµέα ειδικότερα. 
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4.4 Κατασκευαστικός κλάδος 
 

Ο κατασκευαστικός κλάδος θεωρείται από τους σηµαντικότερους κλάδους της ελληνικής 

οικονοµίας και συνδέεται στενά µε την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, ενώ η σηµασία του 

για τη διαµόρφωση τάσεων και εξελίξεων στα µεγέθη της ελληνικής οικονοµίας είναι 

αδιαµφισβήτητη. Η ροή χρηµατικών κονδυλίων από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης III για 

την ολοκλήρωση των αναπτυξιακών έργων υποδοµής και η ανάληψη της Ολυµπιάδας του 

2004 ανέδειξαν τον κλάδο σε σηµαντικό αναπτυξιακό παράγοντα. . Τα δηµόσια έργα 

αποτελούν το σηµαντικότερο προσδιοριστικό παράγοντα του κλάδου των κατασκευών Η 

πρωτεύουσα θέση του στην ελληνική οικονοµία αναδεικνύεται και από τη συµµετοχή των 

κατασκευών στη διαµόρφωση του ΑΕΠ, η οποία τα τελευταία χρόνια ήταν της τάξεως του 

10% και µαζί µε τις συναφείς δραστηριότητες έφθασε το 20%.Ο συνολικός αριθµός εταιριών 

που απαρτίζουν τον κατασκευαστικό κλάδο ανέρχεται στις 2.500 περίπου, από τις οποίες οι 

603 έχουν τη µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Η συνολική άµεση απασχόληση στον κλάδο ξεπέρασε 

τα 340.000 άτοµα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των Ολυµπιακών έργων ενώ µειώθηκε 

στην συνέχεια λόγω της ύφεσης που επακολούθησε. 

Οι κατασκευαστικές εταιρίες οι οποίες είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών είναι οι 

εξής: 

 Επωνυµία Κωδικός Χ.Α 
1 ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε ΑΤΤΙΚ 
2 ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε Συµ.,Ακιν.,Κατ. ΓΕΚΤΕΡΝΑ 
3 Έδραση-Χ.Ψαλλίδας Αν.Τεχν.Τουρ.Εµπ.Βιοµ.Ετ. Ε∆ΡΑ 
4 Ελλάκτωρ Α.Ε ΕΛΛΑΚΤΩΡ 
5 Αφοί Μεσοχωρίτη Α.Τ.Ε ΜΕΣΟΧ 
6 Μηχανική Α.Ε ΜΗΧΠ 
7 Μόχλος Α.Ε ΜΟΧΛ 
8 Αθηνά Αν.Τεχν.Ετ. ΑΘΗΝΑ 
9 ΑΕΓΕΚ Α.Ε ΑΕΓΕΚ 
10 J& P-ΑΒΑΞ Α.Ε  Εργ.-Τουρ.-Εµπ.-Βιοµ.-Οικ.Υλ. κ΄ Μηχ. ΑΒΑΞ 
11 Ι.Κλουκίνας-Ι.Λάππας Τεχν. Και Εµπ. Α.Ε ΚΛΜ 
12 Ιντρακόµ Κατασκευές Α.Ε Τεχν. Έργων κ΄ Μεταλ.Κατ. ΙΝΚΑΤ 
13 ∆οµική Κρήτης Α.Ε ∆ΟΜΙΚ 
14 Εκτέρ Α.Ε ΕΚΤΕΡ 
15 ∆ιεκάτ Α.Τ.Ε ∆ΙΕΚΑ 
16 Προοδευτική Α.Τ.Ε ΠΡ∆ 
17 Βιοµηχανικά Τεχνικά Έργα Βιοτέρ Α.Ε ΒΙΟΤ 

Πηγή : Χρηµατιστήριο Αθηνών 
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4.4.1 Συµβολή στο ΑΕΠ και στην Απασχόληση 

 
Η συµβολή του κατασκευαστικού τοµέα στην ανάπτυξη της χώρας είναι καθοριστική, λόγω 

των ισχυρών διασυνδέσεών του µε βασικούς βιοµηχανικούς και άλλους κλάδους 

(µεταλλουργίας, µη µεταλλικών ορυκτών, ηλεκτρολογικού υλικού, ξύλου, προϊόντων από 

µέταλλο, µεταφορών, εµπορίου κ.τ.λ.) και της σηµαντικής αναπτυξιακής του διάστασης. 

Εκτός των ανωτέρω η αγορά κατοικίας επηρεάζει τον οικονοµικό κύκλο και µέσω της 

κατανάλωσης,διότι οι τιµές των κατοικιών επιδρούν στον πλούτο και την ψυχολογία των 

νοικοκυριώνενισχύοντας ή µειώνοντας την καταναλωτική ροπή τους. Επίσης, σηµαντική 

είναι η συµβολή των κατασκευών στις ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αφού, ως 

και το 2007, είναι υπεύθυνες για περισσότερες από τις µισές επενδύσεις, ξεπερνώντας 

σηµαντικά τις υπόλοιπες κατηγορίες επενδύσεων (µηχανήµατα εξοπλισµός, κ.λ.π.). Ύστερα 

όµως από τη ραγδαία και ιλιγγιώδης µείωση της σχετικής σηµαντικότητας των κατασκευών, 

µόλις ελάχιστα έτη µετά το κατασκευαστικό θαύµα των ολυµπιακών αγώνων και των 

µεγάλων έργων υποδοµής, επιδρά αρνητικά σε όλο το φάσµα της εθνικής οικονοµίας, 

δεδοµένων των ισχυρών διασυνδέσεών του µε βασικούς βιοµηχανικούς και λοιπούς κλάδους 

της οικονοµίας και της σηµαντικής αναπτυξιακής του διάστασης.
 

 
 
% Συµµετοχή Κατασκευών στο ΑΕΠ-Τριµηνιαία & Κινητός Μέσος Όρος 3 µηνών 
 
 

                  
            Πηγή: ΣΑΤΕ 
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Ακαθ. Προστ. Αξία Κατασκευών % επί της Συνολικής 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
6,3 7,0 6,6 5,2 4,6 4,1 

Πηγή: ΣΑΤΕ 
 
 
 
Από τα παραπάνω διαγράµµατα παρατηρούµε ότι όντως η συµβολή του κλάδου αυτού στην 

ελληνική οικονοµία είναι καταλυτική αφού τα ποσοστά που εµφανίζονται είναι υψηλά. Πιο 

συγκεκριµένα, κατά την τριετία 2005-2007 η συµβολή του κλάδου στη διαµόρφωση του 

ελληνικού ΑΕΠ κυµαίνεται µεταξύ 6 και 7 τοις εκατό και αγγίζει κορυφή προς τα τέλη του 

2006 όπου και ξεπερνάει για λίγο το φράγµα του 7%. Στη συνέχεια, στις αρχές του 2008 

βλέπουµε σχεδόν µία κατακόρυφη πτώση του δείκτη εώς και το τρίτο τρίµηνο του ίδιου 

έτους πέφτοντας κάτω από το 5%. Τέλος, έπειτα από µία µικρή άνοδο, ο το διάγραµµα 

ακολουθεί εκ νέου µία σταθερή πτωτική πορεία επιβεβαιώνοντας την άσχηµη κατάσταση 

στην οποία περιέρχεται πλέον ο κατασκευαστικός κλάδος. Μάλιστα η συµβολή του κλάδου 

πέφτει κάτω από το 4% στα τέλη το 2010, ποσοστό το οποίο αποτελεί αρνητικό ρεκόρ κατά 

την τελευταια δεκαετία.Φυσική συνέπεια των ανωτέρω εξελίξεων είναι και η διαρκώς 

µειούµενη συµµετοχή του κλάδου στα µεγέθη της συνολικής απασχόλησης, ιδιαίτερα κατά 

τα τελευταία έτη. 

 
 
% Συµµετοχή Απασχόλησης στις Κατασκευές στην Συνολική Απασχόληση - Α' Τρίµηνο 
  

                         
                 Πηγή: ΣΑΤΕ 
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Απασχολούµενοι στις Κατασκευές(σε χιλιάδες) 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
361 365 402 399 377 319 

  Πηγή: ΣΑΤΕ 
 
 
 
Κατά την περίοδο που εξετάζουµε, 2005-2010, η συµβολή του κλάδου στην απασχόληση 

κυµαίνεται µεταξύ 8,3 και 7,7 τοις εκατό και 361 µε 319 χιλιάδες εργαζόµενους. ∆ηλαδή, 

πρόκειται για ένα υψηλό ποσοστό αποδεικνύοντας την καταλυτική συµβολή του κλάδου 

στους εθνικούς λογαριασµούς της χώρας. Παράλληλα όµως, στον κλάδο αυτό 

καταγράφονται και οι µεγαλύτερες απώλειες θέσεων εργασίας αγγίζοντας τις 80 χιλιάδες 

κατά την περίοδο 2008-2010 σε σχέση µε τους υπόλοιπους κλάδους δραστηριότητας. Έτσι 

λοιπόν ο κατασκευαστικός κλάδος, σύµφωνα και µε τα παραπάνω, είναι ένας από τους 

κλάδους που επλήγησαν πρώτοι και περισσότερο από την κρίση που ξέσπασε από το 2008 

και µετά και αυτό διότι η κρίση του κατασκευαστικού κλάδου της Αµερικής επηρέασε 

αρνητικά τον ευρύτερο παγκόσµιο κλάδο δίνοντας χώρο στην αβεβαιότητα και στην 

ανασφάλεια. 

 
 
 
4.4.2 Επενδύσεις 

 

Αρνητική είναι και η διαχρονική εξέλιξη της συµβολής των κατασκευών στην δηµιουργία 

ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου 

έχοντας ήδη διαγράψει έντονα αρνητική τροχιά κατά την διετία 2008-2009, παρουσίασαν 

περαιτέρω µεγάλη υποχώρηση το 2010 διαδραµατίζοντας κρίσιµο ρόλο στην επιδείνωση της 

ύφεσης. Συγκεκριµένα, οι συνολικές ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου της 

οικονοµίας µε αφετηρία το Γ’τρίµηνο του 2007 (12,1 δισ.€) έχουν εισέλθει σε αρνητική 

τροχιά, η οποία από το πρώτο τρίµηνο του 2010 και µετά επιδεινώνεται ολοένα και 

περισσότερο, από -10,4% το Α’ τρίµηνο του 2010/09 σε -21,6% το Α’ τρίµηνο του 2011/10, 

καταλήγοντας στην χαµηλότερη τιµή, τουλάχιστον από το 2000 και µετά, σε µόλις 7,27δισ.€. 

Η µεγάλη υποχώρηση των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου αντανακλά αφενός 

τις αρνητικές εξελίξεις στα µεγέθη των επενδύσεων σε κατοικίες και λοιπές κατασκευές και 
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αφετέρου την µεγάλη µείωση των λοιπών, εκτός των κατασκευών, επενδύσεων. Όλα αυτά 

απεικονίζονται αναλυτικά στα παρακάτω διαγράµµατα. 

 
 
Τριµηνιαία Εξέλιξη Συνολικών Ακαθάριστων Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου - δισ. € 
 

                          
                 Πηγή: ΣΑΤΕ 
 
 
 
 
(%) Συµµετοχή Κατασκευών στις Ακαθάριστες Επενδύσεις – Κιν. Μές. Όρος 3 µήνων 
 
 

                          
               Πηγή: ΣΑΤΕ 
 
 

 



76 
 

Από αυτά τα στοιχεία των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, τα οποία σηµειώνε- 

ται ότι εκφράζονται σε τρέχουσες τιµές, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η αποδυνάµωση του 

κατασκευαστικού κλάδου έχει συµπαρασύρει και τις υπόλοιπες κεφαλαιουχικές επενδύσεις 

στην ελληνική οικονοµία αφού βασικό προαπαιτούµενο της αύξησης της ελληνικής 

παραγωγικότητας είναι οι επενδύσεις σε βασικές υποδοµές και λοιπές σχετικές δράσεις. 

 
 

4.4.3 ∆είκτης Παραγωγής στις Κατασκευές  

Στόχος του ∆είκτη Παραγωγής στις Κατασκευές είναι η µέτρηση των αλλαγών στον όγκο 

της παραγωγής κατασκευών σε σύντοµα και τακτικά διαστήµατα. Ο δείκτης αυτός παρέχει 

ένα µέσο µέτρησης της τάσης όγκου της προστιθεµένης αξίας σε τιµές κόστους συντελεστών 

σε µια δεδοµένη περίοδο αναφοράς. 

 

Τριµηνιαίος ∆είκτης Παραγωγής στις Κατασκευές & Κινητός Μέσος Όρος 3 µηνών 
 
 

                         
               Πηγή: ΣΑΤΕ 
 
 

Ο παραπάνω δείκτης µας βοηθά να κατανοήσουµε όλα αυτά που αναφέραµε προηγουµένως 

και να δούµε για ποιοόν λόγο διαµορφώνονται όλα τα οικονοµικά µεγέθη του κλάδου. Από 

όσα παρατηρούµε, αρχικά, καθόλη τη διάρκεια του 2005 υπάρχει µία άνοδος στο 

συγκεκριµένο δείκτη και το 2006 η κατασκευαστική δραστηριότητα σταθεροποιείται σε αυτά 

τα, µέχρι τότε, χαµηλότερα επίπεδα δραστηριότητας της εξεταζόµενης περιόδου, ενώ από το 

2007 έως και το Γ’ τρίµηνο του 2008, διαπιστώνεται ελαφρώς ανοδική τάση. Έκτοτε η 

συνολική παραγωγή στις κατασκευές δοκιµάζει εκ νέου αλλεπάλληλες µειώσεις, οι οποίες 
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κατά τα τρία πρώτα τρίµηνα του 2010 βαίνουν διαρκώς εντεινόµενες (-23,2% το Α’ τρίµηνο 

του 2010/Α’ τρίµηνο 2009, -31,2% το Β’ τρίµηνο 2010/Β’ τρίµηνο 2009 και -36,5% το Γ’ 

τρίµηνο 2010/ Γ’ τρίµηνο 2009) ενώ το ∆’ τρίµηνο του 2010 η µείωση σταθεροποιείται στο 

33% έναντι του ∆΄ τριµήνου του 2009. Η παρατεταµένη ύφεση στον κλάδο αναδεικνύεται 

από την επί 11 συνεχόµενα τρίµηνα µείωση της τιµής του δείκτη παραγωγής στις κατασκευές 

γεγονός που αποδίδεται, τόσο στις αρνητικές µεταβολές στην αγορά των ιδιωτικών έργων, 

όσο και σε αυτές που παρατηρούνται στον χώρο των δηµοσίων έργων. 

 
 

4.4.4 Προοπτικές του κλάδου 

Σήµερα οι κατασκευαστικές εταιρίες βρίσκονται αντιµέτωπες µε ένα τοπίο στο χώρο των 

κατασκευών, το οποίο εµφανίζεται αρκετά διαφοροποιηµένο από αυτό που γνώριζαν στις 

αρχές της δεκαετίας του '90. Οξύνθηκε ο ανταγωνισµός µεταξύ των εταιριών, σε µια περίοδο 

µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες ύφεσης της κατασκευαστικής δραστηριότητας και µε 

διαµόρφωση συνθηκών που επιβάλλουν νέες οργανωτικές δοµές και αλλαγή στρατηγικής. Η 

αυξανόµενη πίεση για επιχειρησιακή αναδιάρθρωση του κλάδου, είχε σαν αποτέλεσµα την 

εµφάνιση ισχυρών τάσεων ανακατατάξεων µεταξύ των κατασκευαστικών εταιριών 

(εξαγορές, συγχωνεύσεις και στρατηγικές συµµαχίες), οι οποίες αποτελούν ένα πρόσφατο 

σχετικά φαινόµενο που έρχεται να διαφοροποιήσει το περιβάλλον των τεχνικών εταιριών. Τα 

τελευταία χρόνια έγινε αντιληπτό ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των εταιριών του κλάδου 

απαιτεί ανταπόκριση στις προκλήσεις για τεχνογνωσία, καλύτερη οργάνωση κλπ., οι οποίες 

δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν µε την παραδοσιακή δοµή που χαρακτηρίζει τον κλάδο.
 

Επίσης,η προώθηση του νόµου για τις Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα(Σ∆ΙΤ) για 

έργα µικρής και µεσαίας κλίµακας, διαµορφώνει συνθήκες για ανάπτυξη του θεσµού, µε 

άµεση συνέπεια την απελευθέρωση παραγωγικών δυνάµεων και την τόνωση του 

κατασκευαστικού κλάδου, που καλείται εκ των πραγµάτων να συµµετάσχει στα σχήµατα. 

Επιπρόσθετως, αρκετές κατασκευαστικές εταιρίες της χώρας έχουν ήδη προχωρήσει σε 

ενέργειες µε στόχο την διείσδυση σε ξένες αγορές, ενισχύοντας µε αυτόν τον τρόπο την 

δραστηριότητα τους. Οι σηµαντικότερες αγορές που αποτελούν στόχο των ελληνικών 

τεχνικών εταιριών είναι ο ευρύτερος βαλκανικός χώρος, ορισµένες από τις πρώην ανατολικές 

χώρες και αρκετές γεωγραφικές περιοχές από την Μ. Ανατολή και την Β. Αφρική. Οι 

συνεχείς αλλαγές που συντελούνται στον κοινωνικοπολιτικό χαρακτήρα των παραπάνω 

χωρών και η προσπάθεια τους να προσεγγίσουν τα οικονοµικά δεδοµένα και την ποιότητα 
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ζωής στην Ε.Ε., δηµιουργεί µια αυξηµένη ανάγκη για έργα υποδοµής που µε τη σειρά της 

απαιτεί εξαιρετικά υψηλούς ρυθµούς κατασκευαστικής δραστηριότητας για αρκετά χρόνια. 

Σηµαντικό πλεονέκτηµα των ελληνικών εταιριών αποτελεί η συσσωρευµένη τεχνογνωσία 

τους και το σχετικά χαµηλό κόστος απασχόλησης του εργατικού δυναµικού. Συνεπώς, οι 

στόχοι που θα πρέπει να θέσουν οι εταιρίες για να επικρατήσουν αλλά και να 

ισχυροποιήσουν τη θέση τους στην αγορά είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η 

εκµετάλλευση της εµπειρίας και της τεχνογνωσίας και η αύξηση της παραγωγικότητας µέσα 

από την επίτευξη οικονοµίας κλίµακας Παρά τα προβλήµατα που παρουσιάζονται το 

τελευταίο διάστηµα η προοπτική εξέλιξης των εταιριών του κλάδου εξελίσσεται ευνοϊκά 

σχετικά. Σε αυτή την προοπτική συµβάλλει η απεµπλοκή στις αναθέσεις των έργων και η 

προώθηση κατ' επέκταση έργων συγχρηµατοδοτούµενων µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, η 

προώθηση των µεγάλων αυτοχρηµατοδοτούµενων έργων Οδικών Αξόνων και η προώθηση 

των Σ∆ΙΤ που ανοίγουν δυνατότητες στην κατασκευαστική αγορά σε ένα νέο επίπεδο. 

4.4.5 Απεικόνιση Χρηµατιστηριακού ∆είκτη
 

 

. Πηγή : www.capital.gr
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O χρηµατιστηριακός δείκτης των κατασκευών βλέπουµε ότι κινείται σε υψηλά επίπεδα από 

το 2006 εώς και τις αρχές του 2008. Έπειτα ακολουθεί µία µεγάλη πτώση  από το δεύτερο 

µήνα του 2008 γεγονός που επιβεβαιώνει πώς και αυτός ο κλάδος επλήγη σηµαντικά από την 

εµφάνιση της διεθνούς οικονοµικής κρίσης και συνεπώς αυτό απεικονίζεται και στους 

δείκτες του ελληνικού χρηµατιστηρίου. Την τεράστια πτώση ακολουθεί µία µικρή άνοδος η 

οποία διαρκεί για ένα έτος περίπου και στη συνέχεια σταθεροποιείται σε ιστορικά χαµηλά 

επίπεδα για το κλάδο ο ενλόγω δείκτης. Συµπερασµατικά, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η 

πορεία ενός κλάδου αντικατοπτρίζεται πλήρως και έγκαιρα και στην πορεία των µετοχών και 

των δεικτών του στο χρηµατιστήριο επιβεβαιώνοντας την άποψη ότι το χρηµατιστήριο είναι 

ο καθρέφτης της οικονοµίας. 

 

4.5 Κλάδος Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας
 

 
Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας είναι οι υπηρεσίες τις οποίες εξασφαλίζουν οι δηµόσιες αρχές 

για το γενικό συµφέρον και οι οποίες υπόκεινται σε ειδικές υποχρεώσεις δηµόσιας 

υπηρεσίας. Το κλασικό παράδειγµα είναι η υποχρέωση παροχής µιας συγκεκριµένης 

υπηρεσίας σε ολόκληρη την επικράτεια µιας χώρας µε οικονοµικά προσιτά τιµολόγια και µε 

ανάλογες συνθήκες ποιότητας, ανεξαρτήτως της κερδοφορίας των µεµονωµένων πράξεων. 

Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της αλληλεγγύης και 

της ισότητας και περιλαµβάνουν:  

 

• υπηρεσίες εκτός αγοράς (δηλαδή υποχρεωτική εκπαίδευση, κοινωνική προστασία) 

• υποχρεώσεις του ∆ηµοσίου (δηλαδή ασφάλεια και δικαιοσύνη) 

• υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος (ΥΓΟΣ) (δηλαδή βασικές υπηρεσίες 

παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνίες, ταχυδροµικές υπηρεσίες, 

µεταφορές, υπηρεσίες ύδρευσης και αποκοµιδής απορριµµάτων και ενέργεια).  

 

Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας συνιστούν ουσιώδεις παραγωγικούς συντελεστές, που 

υπεισέρχονται σηµαντικά στο κόστος των παραγόµενων προϊόντων όλων των κλάδων της 

εθνικής οικονοµίας και προσδιορίζουν την ανταγωνιστικότητα αυτής. Άποψη πολλών 

αναλυτών για τον κλάδο αυτόν, παγκοσµίως, είναι ότι χαρακτηρίζεται από µικρότερο βαθµό 

αβεβαιότητας σε σύγκριση µε άλλους. Kαι αυτό, διότι έχει παρατηρηθεί ότι η ζήτηση των 
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υπηρεσιών κοινής ωφέλειας επηρεάζεται λιγότερο σε περιόδους κάµψης της οικονοµίας απ’ 

ό,τι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες άλλων κλάδων, περισσότερο εκτεθειµένων στα αρνητικά 

γυρίσµατα του οικονοµικού κύκλου. Μεγάλο µέρος των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας θεωρεί ότι η χρηµατιστηριακή αξία τους είναι υποτιµηµένη, αναφέροντας 

ως πρόβληµα το γεγονός ότι οι αγορές κρίνουν συχνά βάσει βραχυπρόθεσµων στοιχείων και 

εξελίξεων. Από την άλλη µεριά, παράγοντες των χρηµαταγορών υποστηρίζουν ότι εκτός από 

τα οικονοµικά αποτελέσµατα των επιχειρήσεων, θεωρούν ιδιαίτερης σηµασίας και ένα ευρύ 

φάσµα µη χρηµατοοικονοµικών δεικτών για την αποτίµηση της αξίας τους. 

Οι εταιρίες οι οποίες είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών είναι οι εξής: 

 Επωνυµία Κωδικός Χ.Α 
1 ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε ∆ΕΗ 
2 Τέρνα Ενεργειακή Α.Β.Ε.Τ.Ε ΤΕΝΕΡΓ 
3 Ετ. Ύδρευσης & Αποχεύτεσης Θεσ/νίκης Α.Ε ΕΥΑΠΣ 
4 Ε.Υ∆.ΑΠ Α.Ε ΕΥ∆ΑΠ 

Πηγή : Χρηµατιστήριο Αθηνών 
 

4.5.1 Τοµείς Ενασχόλησης 

Οι εταιρίες που απαρτίζουν τον κλάδο των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας δραστηριοποιούνται 

σε ποικίλους τοµείς. Πιο συγκεκριµένα,  η ∆ΕΗ είναι η µεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και 

προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και διαθέτει σήµερα µια µεγάλη υποδοµή σε 

εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη, παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, 

η Τέρνα Ενεργειακή είναι µια καθετοποιηµένη εταιρεία στο χώρο των Ανανεώσιµων Πηγών 

Ενέργειας (ΑΠΕ) µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα της εταιρείας να διακρίνεται σε 

ηλεκτροπαραγωγή µε χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, την ανάπτυξη, κατασκευή, 

χρηµατοδότηση και λειτουργία έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, η ΕΥΑΘ ασχολείται 

µε την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης προς τους καταναλωτές της µέσω του δικτύου 

ύδρευσης,την παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης ακαθάρτων µέσω του δικτύου αποχέτευσης 

στη Θεσσαλονίκη, και τέλος η ΕΥ∆ΑΠ δραστηριοποιείται επίσης στον τοµέα της ύδευσης 

και της αποχέτευσης στην πρωτεύουσα. Από τις παραπάνω εταιρίες µόνο η Τέρνα δεν έχει 

ανήκει στο Ελληνικό δηµόσιο. Η Τέρνα είναι θυγατρική του οµίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΒΕΕ. Η 

∆ΕΗ ανήκει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο µε ποσοσστό 51,12 %, η ΕΥΑΘ µε ποσοστό 74,02% και 

η ΕΥ∆ΑΠ µε ποσοστό 61,33%. 
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4.5.2 Μερίδιο Αγοράς 

Η ∆ΕΗ Α.Ε. είναι σήµερα η µεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και η µοναδική εταιρεία 

διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, που προµηθεύει µε ηλεκτρική ενέργεια τα 7,5 

εκατ. πελατών της (παροχές). Η ∆ΕΗ κατέχει µερίδιο αγοράς που ανέρχεται στο 92,3 τοις 

εκατό. Με την τεράστια υποδοµή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη, παραγωγής, γραµµών 

µεταφοράς και δικτύων διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας που έχει δηµιουργήσει, η ∆ΕΗ είναι 

η µεγαλύτερη βιοµηχανική επιχείρηση στην Ελλάδα, ως προς τα πάγια ενεργητικά στοιχεία. 

Με λίγα λόγια στη ∆EH επέστρεψαν ακόµη 30.000 καταναλωτές ρεύµατος µετά τους 

200.000 των Energa και Hellas Power και τους περίπου 200 της Ελληνικής Εναλλακτικής 

Ενεργειακής. H τρίτη σε µέγεθος εταιρεία λιανικής, µε βάση τα µερίδια αγοράς, RevmaEna, 

τέθηκε από τον ΛΑΓΗΕ (Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, πρώην ∆EΣMHE) 

εκτός αγοράς, λόγω ανεξόφλητων οφειλών. H εταιρεία είχε το τελευταίο διάστηµα αναπτύξει 

έντονη δραστηριότητα, µε στόχο να προσελκύσει καταναλωτές από το πελατολόγιο των 

Energa και Hellas Power. H κατάληξη και της RevmaEna απέδειξε ότι το περίφηµο άνοιγµα 

της λιανικής αγοράς ηλεκτρισµού δεν ήταν παρά µια φούσκα που αναπτύχθηκε τη διετία 

2009-2010. Επειτα από δύο χρόνια στρεβλής ανάπτυξης, η λιανική αγορά αποκτάει και πάλι 

µονοπωλιακά χαρακτηριστικά καθώς µε εξαίρεση την Elpedison που έχει αναπτύξει ένα 

περιορισµένο δίκτυο πελατών (λιγότερους από 2.000 καταναλωτές) η ∆EH αποτελεί εκ νέου 

τον µοναδικό προµηθευτή για τους καταναλωτές. Από εκεί και πέρα η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ µέσω 

της θυγατρικής της Τέρνα Ενεργειακή κατέχει το µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς στον κλάδο 

των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Στον κλάδο της αιολικής ενέργειας κατέχει την τρίτη 

θέση µε µερίδιο αγοράς 13,05%. Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας 

(ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε.), είναι η µεγαλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στην 

αγορά του νερού. Το πελατολόγιο της ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε στον τοµέα της ύδρευσης, περιλαµβάνει 

περίπου 4.300.000 πελάτες (2.020.000 συνδέσεις). Ο τοµέας της αποχέτευσης εξυπηρετεί 

3.500.000 κατοίκους . Τέλος, η ΕΥΑΘ διατηρεί το µονοπώλιο στην ευρύτερη περιοχή της 

Θεσσαλονίκης.   
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4.5.3 Οικονοµικά Στοιχεία 

Θα δούµε παρακάτω την ποσοστιαία µεταβολή των κερδών µετά φόρων των τεσσάρων 

εταιριών του κλάδου για την περίοδο 2005-2010. 

Ποσοστιαία Μεταβολή Κερδών Μετά Φόρων 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
∆ΕΗ -115,9 -83,7 90,66 -237,5 311,7 -16,94 
Τέρνα Εν. - - 91,9 67,07 -31,72 -39,08 
ΕΥΑΘ 88,38 14,27 32,16 18,73 -4,87 -13,81 
ΕΥ∆ΑΠ 298,08 66,74 29,88 -27,84 -81,62 97,57 
 
 
Από όσα βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα εύκολα µπορεούµε να συµπεράνουµε ότι η 

µεταβολή των καθαρών κερδών αυτών των εταιριών είναι δυσανάλογη. Αυτό ισχύει και για 

τις τέσσερις εταιρίες αφού οι µετβολές από έτος σε έτος είναι είναι επί το πλείστον πολύ 

µεγάλες.  Παρόλα αυτά ,εάν εξαιρέσουµε το γεγονός ότι η ∆ΕΗ το 2008 παρουσίασε ζηµίες 

ύψους 305.879.000 ευρώ τότε θα δούµε ότι καµία άλλη χρονιά δεν παρουσιάστηκαν ζηµίες 

από καµία εταιρία, και µάλιστα όλες είχαν κερδοφόρες χρήσεις για την περίοδο που 

εξετάζουµε. 

Όσον αφορά τη µεταβολή του κύκλου εργασιών αυτών των εταιριών από το 2005 εώς και το 

2010 έχουµε τα παρακάτω στοιχεία: ο κύκλος εργασιών της ∆ΕΗ αυξήθηκε κατά 21,96 

ποσοστιαίες µονάδες, ο κύκος εργασιών της Τέρνα Ενεργειακή µειώθηκε µόλις κατά 1,93 

ποσοστιαίες µονάδες, αυτός της ΕΥΑΘ αυξήθηκε κατά 18,15 ποσοστιαίες µονάδες και τέλος 

ο κύκλος εργασιών της ΕΥ∆ΑΠ αυξήθηκε κατά 8,66 ποσοστιαίες µονάδες. 

Τέλος, θα αναφέρουµε και τη µεταβολή βασικών µεγεθών του ισολογισµού των εταιριών για 

την περίοδο 2005-2010. Πιο συγκεκριµένα, το σύνολο του ενεργητικού της ∆ΕΗ αυξήθηκε 

κατά  27,93 τοις εκατό και το σύνολο των υποχρεώσεών της(βραχυχρόνιο και µακροχρόνιο) 

αυξήθηκε επίσης κατά 26,52 τοις εκατό,  το σύνολο του ενεργητικού της Τέρνα Ενεργειακή 

µειώθηκε κατά  64,70 τοις εκατό και το σύνολο των υποχρεώσεών της(βραχυχρόνιο και 

µακροχρόνιο) µειώθηκε επίσης κατά 35,17 τοις εκατό, το σύνολο του ενεργητικού της 

ΕΥΑΘ αυξήθηκε κατά  43,66 τοις εκατό και το σύνολο των υποχρεώσεών της(βραχυχρόνιο 

και µακρχρόνιο) αυξήθηκε επίσης κατά 29,61 τοις εκατό και τέλος το σύνολο του 

ενεργητικού της ΕΥ∆ΑΠ αυξήθηκε κατά  14,91 τοις εκατό και το σύνολο των υποχρεώσεών 

της(βραχυχρόνιο και µακροχρόνιο) αυξήθηκε επίσης κατά 29,17 τοις εκατό. 
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4.5.4 Εµπόδια Εισόδου στον κλάδο 

 

Τα εµπόδια εισόδου στον κλάδο υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ποικίλουν ανάλογα µε τον 

τοµέα δραστηριοποίησης των εταιριών. Ενώ ξεκίνησε πριν µερικά χρόνια η απελευθέρωση 

της αγοράς ενέργειας παρατηρούµε ότι η ∆ΕΗ ουσιαστικά δεν έχει αντίπαλο στην παραγωγή 

και διάθεση ηλεκτρικού ρεύµατος. Η παρουσία τόσων χρόνων της εταιρίας στο χώρο αυτό 

καθιστά σχεδόν αδύνατη την ισχυρή παρουσία κάποιας άλλης εταιρίας. Η ∆ΕΗ έχει ένα 

τεράστιο ιδιόκητο παραγωγικό δίκτυο το οποίο είναι αδύνατον να το ανταγωνιστεί 

οποιαδίποτε εταιρία και λόγω έλειψης της κατάλληλης τεχνογνωσίας και λόγω του υψηλού 

κόστους. Αυτό αποδείχτηκε και από την αποτυχηµένη προσπάθεια µερικών εταιριών να 

εισχωρήσουν σε αυτόν τον τοµέα. Το αποτέλεσµα ήταν να τεθούν εκτός λειτουργίας από την 

Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας λόγω σοβαρών παρατυπιών. Στον τοµέα των ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας όπου δραστηριοποιείται η Τέρνα Ενεργειακή τα κυριότερα εµπόδια εισόδου 

προκύπτουν από την αναποτελεσµατικότητα και τη δυσκινησία του κρατικού τοµέα. Η 

τεράστια γραφειοκρατία και το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο ρυθµιστικό πλαίσιο 

αποτελούν τους µεγαλύτερους φραγµούς. Παρόλο που οι επιχορηγήσεις σε αυτού του είδους 

τις εταιρίες είναι υψηλές το µεγαλύτερο µέρος πηγαίνει σε µόλις λίγες µεγάλες εταιρίες 

καθοστώντας σχεδόν αδύνατη την είσοδο µικρότερων εταιριών σε αυτόν τον τοµέα. Τέλος,ο 

τοµέας της ύδρευσης και της αποχέτευσης στον οποίο δραστηριοποιούνται οι ΕΥΑΘ και 

ΕΥ∆ΑΠ λόγω της φύσεως της εγκατεστηµένης υποδοµής (κυρίως υπόγεια δίκτυα και 

δεξαµενές), αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα φυσικού µονοπωλίου, όπου είναι 

εξαιρετικά δυσχερής η ανάπτυξη εναλλακτικών δικτύων και η δηµιουργία συνθηκών 

ανταγωνισµού, όπου οι καταναλωτές θα µπορούσαν να επιλέξουν µεταξύ διαφορετικών 

προµηθευτών κατεργασµένου πόσιµου ύδατος. Τα συγκεκριµένα αυτά χαρακτηριστικά του 

κλάδου ύδρευσης και αποχέτευσης (που διαφοροποιούν το συγκεκριµένο κλάδο κοινής 

ωφέλειας), αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και µέχρι σήµερα δεν έχει τεθεί 

οποιοδήποτε θέµα κατάργησης του µονοπωλιακού χαρακτήρα του κλάδου και ανάπτυξης 

ανταγωνισµού. Άρα γίνεται εύκολα αντιληπτό το γεγονός πως στο συγκεκριµένο κλάδο τα 

εµπόδια εισόδου είναι ιδιαιτέρως υψηλά και θα µπορούσε να πει κανείς σχεδόν αξεπέραστα. 
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4.5.5 Απεικόνιση Χρηµατιστηριακού ∆είκτη 

 

 

 

Πηγή : www.capital.gr 
 

Από το παραπάνω διάγραµµα παρατηρούµε ότι κατά την πρώτη διετία της περιόδου που 

εξετάζουµε ο χρηµατιστηριακός δείκτης του κλάδου υπηρεσιών κοινής ωφέλειας κινείται σε 

σταθερά επίπεδα µεταξύ πέντε και έξι χιλιάδων µονάδων. Έπειτα βλέπουµε µία άνοδο του 

δείκτη ο οποίος αγγίζει τις  εννιάµιση χιλιάδες µονάδες στις αρχές του 2008. Αξιοπρόσεχτο 

είναι το γεγονός ότι στα τέλη του ίδιου έτους ο δείκτης φτάνει στο κατώτερο επίπεδο αυτής 

της εξαετίας στις δύο χιλιάδες οκτακόσες µονάδες. Η πτώση του αυτή οφείλεται κυρίως στην 

κατακόρυφη πτώση της µετοχής της ∆ΕΗ η οποία µέσα σε ένα έτος κατρακλυλησε από τα 36 

στα 11,54 ευρώ. Μετά λοιπόν αυτήν την κατακόρυφη πτώση ο ενλόγω δείκτης ακολουθεί 

µία σταθερή τροχιά ανάµεσα στις τρεις και τεσσεράµιση χιλιάδες µονάδες. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου της θεµελιώδους ανάλυσης, το οποίο αφορά 

της ανάλυση των κλάδων από όπου θα γίνει η επιλογή των µετοχών, παρατηρήσαµε ότι 

κανένας κλάδος δεν έµεινε ανεπηρέστος από την εµφάνιση της κρίσης στη χώρα µας από τις 

αρχές του 2008 και µετά. Και οι πέντε κλάδοι επηρεάστηκαν σηµαντικά από το γεγονός 

αυτό. Εώς και τα µέσα του 2007 τα στοιχεία υποδεικνύουν πως η πορεία των κλάδων αυτών 

ήταν σταθερή και ανοδική. Όπως είναι φυσικό άλλοι κλάδοι επλήγησαν περισσότερο από 

κάποιους άλλους. Πιο συγκεκριµένα, όπως αναφέραµε στις παραπάνω ενότητες, ο κλάδος 

των κατασκευών είναι αυτός που υπέστη τις µεγαλύτερες συνέπειες της οικονοµικής κρίσης. 

Οι µετοχές των περισσότερων εταιριών έκαναν βουτιά στο χρηµατιστήριο 

αντικατοπτρίζοντας και την κάκιστη εικόνα των λογαριασµών των εταιριών αυτών. Μέσα σε 

αυτήν την εξαετία (2005-2010) οι τιµές των µετοχών του κλάδου αυτού µειώθηκαν 

υπερβολικά. Επίσης, εµφανή είναι και τα σηµάδια κατάρρευσης του αφαλιστικού κλάδου µε 

αποτέλεσµα την αναστολή λειτουργίας µία εκ των τριών εταιριών που τον αποτελούν.  Ο 

τραπεζικός κλάδος υπέστη και αυτός ισχυρό πλήγµα από το 2008 και µετά καθώς είδε 

πολλές από τις λεγόµενες ισχυρές τράπεζες να εµφανίζουν αρνητικά αποτελέσµατα στους 

λογαριασµούς τους και επιπλέον να εµφανίζουν µερικές  προβλήµατα βιωσιµότητας. Τέλος, 

οι δύο εναποµείναντες κλάδοι, αυτός του πετρελαίου και αερίου και αυτός των υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας παρουσιάζονται ως οι πιο δυνατοί όσον αφορά την γενικότερη πορεία τους 

κυρίως µετά το ξέσπασµα της κρίσης. Συνοπτικά θα µπορούσαµε να ιεραρχήσουµε µε σειρά 

καλύτερης γενικότερα θέσης τους κλάδους ως εξής: κλάδος πετρελαίου και αερίου, κλάδος 

υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, τραπεζικός κλάδος, ασφαλιστικός κλάδος και τέλος κλάδος 

κατασκευών 
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Κεφάλαιο 5ο 

Στάδιο 3ο : Ανάλυση των Εταιριών 

 

Εισαγωγή Κεφαλαίου 

Στο κεφάλαιο αυτό θα σχοληθούµε µε το τελευταίο και κυριότερο µέρος της εργασίας, την 

αξιολόγηση των εταιριών. Με τη βοήθεια βασικών αριθµοδεικτών της θεµελιώδους 

ανάλυσης θα αξιολογήσουµε και θα επιλέξουµε τις µετοχές των εταιριών που ανήκουν στους 

κλάδους που αναλύσαµε στην προηγούµενη ενότητα. Στους πέντε κλάδους που αναλύσαµε 

αντιστοιχούν σαράντα µετοχές και µετά από την αξιολόγησή τους θα επιλέξουµε τις δέκα 

καλύτερες οι οποίες σύµφωνα µε τη διαδικασία της θεµελιώδους ανάλυσης  θα αποτελούν 

ελκυστικά επενδυτικά προϊόντα. Οι αριθµοδείκτες, οι οποίοι παρουσιάστηκαν και 

αναλύθηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο, που θα χρησιµοποιήσουµε για την εξαγωγή των 

αποτελεσµάτων µας είναι:
 

• Ρ/Ε    
• P/BV    
• P.E.G     
• C/S   
•  Μερισµατική Απόδοση 

 

5.1 ∆είκτης P/E 

 
O δείκτης P/E υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε τη χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής µε τα 

ετήσια κέρδη ανά µετοχή. Η µεθοδολογία που θα ακολουθήσουµε για να την εξαγωγή 

χρήσιµων συµπερασµάτων περιλαµβάνει αρχικά τον υπολογισµό των τετραµηνιαίων δεικτών 

Ρ/Ε για κάθε µετοχή και στη συνέχεια θα υπολογίσουµε το µέσο όρο αυτών των δεικτών για 

κάθε έτος. Στο τέλος θα υπολογίσουµε το µέσο όρο για την εξαετία 2005-2010 που 

εξετάζουµε για κάθε µετοχή ξεχωριστά. Συνεπώς τα δεδοµένα που θα χρησιµοποιήσουµε 

είναι οι χρηµατιστηρικές τιµές των κλεισιµάτων της κάθε µετοχής στο τέλος των τετραµήνων 

και τα ετήσια κέρδη ανά µετοχή. 
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Τραπεζικός κλάδος 
 
 
Ετήσιος Μέσος Όρος Τετραµηνιαίων ∆εικτών Ρ/Ε 
 
 
Μετοχή 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Μ.Ο 

Attica Bank  - 337,27 15,612 28,013 346,91 - 181,951 
Γενική 
Τράπεζα  

- - - - - - - 

Εθνική 
Τράπεζα 

10,377 11,872 10,260 7,1689 10,463 18,115 11,375 

Τράπεζα 
Πειραιώς  

4,6887 6,3993 6,2411 8,3123 8,2504 - 6,7783 

EFG 
Eurobank 
Ergasias  

10,606 13,915 14,450 10,716 14,892 - 12,915 

Cyprus 
Popular 
Bank Public  

- - 21,149 9,2808 8,942 13,267 13,159 

T Bank  12,428 15,188 57,3 - - - 28,305 
Τράπεζα 
Κύπρου  

10,221 10,426 9,8493 5,3272 6,6368 6,9217 8,2303 

Αγροτική 
Τράπεζα 

92,277 110,05 75,135 378,67 - - 164,033 

Proton Τράπ. - 13,129 30,848 - 33,356 - 25,777 
Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο  

- 14,040 38,730 357,67 93,276 - 125,929 

Alpha Τράπ. 8,3577 14,050 10,271 11,094 13,275 249,33 51,063 
Μ.Ο 21,279 54,633 26,349 90,694 59,555 71,908  

 
 
Αρχικά θα πρέπει να αναφέρουµε ότι τα κενά κουτιά αντιστοιχούν αφενός σε αρνητικά 

κέρδη ανά µετοχή και αφετέρου σε εισαγωγή στο χρηµατιστήριο κατά τη διάρκεια της 

εξετασθείσας περιόδου ή εάν οι εταιρίες έχουν περιέλθει σε καθεστώς αναστολής. Πιο 

συγκεκριµένα, η Cyprus Popular Bank Public εισήχθη στο χρηµαστιστήριο το 2007 και το 

Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο στις 5/6/2006. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα κενά κουτιά 

αντιστοιχούν σε ζηµίες ανά µετοχή που παρουσιάσαν κατά τα συγκεκριµένα έτη οι εταιρίες 

που εξετάζουµε όπως για παράδειγµα η Γενική Τράπεζα η οποία καθόλη τη διάρκεια της 

εξαετίας 2005-2010 ήταν ζηµιογόνος. 

 Τώρα όσον αφορά το δείκτη P/E όπως είχαµε αναφέρει και στο δεύτερο κεφάλαιο κατά την 

παρουσίασή του, όσο χαµηλότερος είναι ο δείκτης, σε συνδυασµό φυσικά µε χαµηλή τιµή 

και υψηλά κέρδη, τόσο καλύτερες προοπτικές έχει η µετοχή της ενλόγω εταιρίας και οι 

επενδυτές πιστεύουν ότι η τιµή της θα αυξηθεί στο άµεσο ή στο απώτερο µέλλον, δηλαδή 

θεωρείται ως υποτιµηµένη και συνεπώς µία καλή επενδυτική ευκαιρία. Όµως καλύτερο θα 
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είναι να συγκρίνουµε το Ρ/Ε της κάθε µετοχής µε το µέσο όρο του Ρ/Ε του κλάδου όπου 

ανήκει για να µπορέσουµε να βγάλουµε καλύτερα συµπεράσµατα. 

Από όσα βλέπουµε παραπάνω, ο ετήσιος µέσος όρος του κλάδου κυµαίνεται µεταξύ 21,279 

και 90,694. Τα χαµηλότερους µέσους όρους Ρ/Ε της εξαετίας  τα παρουσιάζουν οι τράπεζες: 

Πειραιώς µε 6,7783, Κύπρου µε 8,2303, Εθνική µε 11,375, Εurobank µε 12,915 και η Cyprus 

Popular Bank Public µε 13,159. Όµως η Πειραιώς και η Eurobank παρουσίασαν ζηµίες κατά 

το 2010 ενώ η Κύπρου είχε σταθερή πορεία όσον αφορά την τιµή της και τα κέρδη ανά 

µετοχή  ειδικότερα κατά το 2009-2010. Τέλος, η Εθνική και η  Cyprus Popular Bank Public 

κρίνονται ως οι πιο αξιόλογες επιλογές µετά την Κύπρου.   

 
 
Κατασκευαστικός κλάδος 
 
 
Ετήσιος Μέσος Όρος Τετραµηνιαίων ∆εικτών Ρ/Ε 
 
 
Μετοχή 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Μ.Ο 

ΑΤΤΙ-ΚΑΤ  28,287 122,09 37,047 - - - 62,474 
ΓΕΚ-
ΤΕΡΝΑ  

14,321 29,307 20,420 20,374 6,5479 - 18,193 

Έδραση-
Χ.Ψαλλίδας  

51,393 104,00 82,068 - - - 79,153 

Ελλάκτωρ  9,88 27,933 12,164 11,727 14,247 1018,74 182,44 
Αφοί 
Μεσοχωρίτη  

20,952 42,424 - - - - 31,688 

Μηχανική  7,1619 9,6104 8,4091 9,8959 - - 8,7693 
Μόχλος  - - 276,44 69,250 943,75 60,316 337,43 
Αθηνά  - 171,90 - - 16,706 83,031 90,545 
ΑΕΓΕΚ  - - - - 22,5 47,33 34,916 
J&P-ΑΒΑΞ  22,094 24,437 21,355 13,492 8,2480 21,298 18,487 
Ι.Κλουκίνας-
Ι.Λάππας  

2,7264 4,5743 11,945 12,547 - 292,15 64,788 

Ιντρακόµ 
Κατασκευές  

73,333 480 501,33 428,41 167,94 12,490 277,25 

∆οµική 
Κρήτης  

4,7311 8,2125 18,717 - 21,247 - 13,226 

Εκτέρ  28,610 11,757 10,244 8,2221 20,916 - 15,949 
∆ιεκάτ  - 4,5864 - - - - 4,5864 
Προοδευτική  - - - - - 295,83 295,83 
Βιοµηχανικά 
Τεχνικά 
Έργα Βιοτέρ  

281,33 189,33 192,65 329,40 - - 248,17 

Μ.Ο 43,044 87,868 99,399 100,36 135,78 228,89  
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Σ’ αυτόν τον κλάδο οι εταιρίες Αφοί Μεσοχωρίτη και ∆ιεκάτ βρίσκονται σε καθεστώς 

αναστολής από τις 28/11/2008 και µετά. Οπότε τα υπόλοιπα κενά κουτιά αντιστοιχούν σε 

ζηµίες που παρουσίασαν οι εταιρίες. Ο ετήσιος µέσος όρος του κατασκευαστικού κλάδου 

βρίσκεται µεταξύ 43,044 και 228,89. Πρόκειται για υψηλά νούµερα τα οποία 

αντικατοπτρίζουν την κακή εικόνα που ταλανίζει τον κλάδο όλα αυτά τα χρόνια. Οι  

χαµηλότεροι µέσοι όροι παρατηρούνται στις εταιρίες: Μηχανική µε 8,7693, ∆οµική Κρήτης 

µε 13,226, Εκτέρ µε 15,949 ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ µε 18,193 και J&P-ΑΒΑΞ µε 18,487. Τη ∆ιεκάτ 

δεν την λαµβάνουµε υπόψην διότι µόνο για µία χρονιά παρουσίασε κέρδη. Από τις 

παραπάνω εταιρίες η Μηχανική ήταν ζηµιογόνος για το 2009 και 2010 και η ∆οµική Κρήτης 

για το 2008 και 2010. Επίσης, οι εταιρίες Εκτέρ και Γεκτέρνα παρουσίασν ζηµίες κατά το 

2010. Συνεπώς οι ελκυστικότερες µετοχές κρίνονται οι J&P-ΑΒΑΞ και η Γεκτέρνα η οποία 

παρά τη ζηµιογόνο χρήση του 2010 όλα τα προηγούµενα χρόνια είχε υψηλά κέρδη ανά 

µετοχή και σχετικά µέτρια χρηµατιστηριακή τιµή. 

  
Ασφαλιστικός κλάδος 
 
 
Ετήσιος Μέσος Όρος Τετραµηνιαίων ∆εικτών Ρ/Ε 
 
 

Μετοχή 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Μ.Ο 
Γιουροµπρόκερς 
Μεσίτες 
Ασφαλίσεων  

4,1134 8,6666 - - - - 6,1134 

Ευρωπαϊκή 
Πίστη  

15,184 12,411 27,892 - 6,1224 6,5146 13,624 

Ασπίς Πρόνοια  24,008 22,201 53,787 - - - 33,332 
Μ.Ο 14,435 14,426 40,842 - 6,1224 6,5146  

 
 
Στον ασφαλιστικό κλάδο ο µέσος όρος είναι µεταξύ 6,1224 και 40,842. Ωστόσο ο 

υπολογισµός του κατά την τελευταία διετία προέκυψε µόνο από τη συµµετοχή µίας µόνο 

εταιρίας, της Ευρωπαϊκής Πίστης. Αυτό συνέβη διότι αφενός αφαιρέθηκε η άδεια 

λειτουργίας από την Ασπίς Πρόνοια και αφετέρου επειδή η εταιρία Γιουροµπρόκερς Μεσίτες 

Ασφαλίσεων είναι ζηµιογόνος από το 2007 και µετά. Άρα τη µόνη αξιόλογη επιλογή από 

αυτόν τον κλάδο αποτελεί η Ευρωπαϊκή Πίστη και γιατί παρουσίασε κέρδη ανα µετοχή 

ελκυστικά σε σχέση µε τη χρηµατιστηριακή της τιµή για όλα τα έτη εκ΄τος του 2008. 
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Κλάδος Πετρελαίου και Αερίου 
 
 
Ετήσιος Μέσος Όρος Τετραµηνιαίων ∆εικτών Ρ/Ε 
 
 
Μετοχή 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Μ.Ο 
Μότορ 
Όιλ  

12,568 17,602 12,984 15,971 9,3573 6,6525 12,522 

Ελληνικά 
Πετρέλαια  

8,9663 12,784 9,4898 98,833 13,110 11,225 25,724 

Ελινόιλ  9,6675 88,427 - 67,184 17,578 28,555 42,282 
Μ.Ο 10,400 39,604 11,236 60,662 13,348 15,477  

 
 
Στον κλάδο πετρελαίου και αερίου ο µέσος όρος κυµαίνεται µεταξύ 10,400 και 60,662. 

Εκτός από το 2008 και την Ελινόιλ, οι εταιρίες βλέπουµε ότι παρουσιάζουν κέρδη καθόλη τη 

διάρκεια από το 2005 εώς και το 2010. Η εταιρία όµως µε το χαµηλότερο µέσο όρο είναι η 

Μότορ Όιλ. Είναι η µετοχή η οποία παρουσιάζει σταθερά τα υψηλότερα κέρδη ανά µετοχή 

σε όλα αυτά τα έτη. Τα µικρότερα τα παρουσιάζει η Ελινόιλ και έτσι σε σχέση µε τα ΕΛΠΕ 

όπου έχουν ίδιες σχετικά χρηµατιστηριακές τιµές αλλά µεγάλη διαφορά στα κέρδη ανά 

µετοχή αυτή της Μότορ Όιλ κρίνεται ως η πιο ελκυστική µετοχή αυτού του κλάδου. Επίσης, 

η χρηµατιστηριακή πορεία και των τριών µετοχών είναι πτωτική όµως η Μότορ Όιλ είναι η 

µόνη που είχε υψηλά κέρδη ανά µετοχή παρά το γεγονός αυτό. 

 
 
 
Κλάδος Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας 
 
 
Ετήσιος Μέσος Όρος Τετραµηνιαίων ∆εικτών Ρ/Ε 
 
 
Μετοχή 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Μ.Ο 

∆ΕΗ 33,907 193,86 27,159 - 4,9127 4,7583 52,919 
Τέρνα 
Ενεργειακή  

- - - 25,864 37,285 39,774 34,307 

Ε.Υ.Α.Θ 10,637 10,691 19,695 13,099 13,368 12,564 13,342 
Ε.Υ∆.ΑΠ  34,560 23,376 21,788 28,988 122,46 48,090 46,543 
Μ.Ο 26,368 76,065 22,880 22,650 44,506 26,296  
 
 
Στον κλάδο αυτό ό µέσος όρος είναι µεταξύ 22,650 και 76,065. Η Τέρνα Ενεργειακή εισήχθη 

στο Χρηµατιστήριο Αθηνών το 2007. Από ότι βλέπουµε το µικρότερο µέσο όρο έχει η 

Ε.Υ.Α.Θ µε 13,342 και τον υψηλότερο η ∆ΕΗ. Οι δύο εταιρίες ύδρευσης και αποχέτευσης 



91 
 

παρουσιάζουν µία σταθερή πορεία και όσον αφορά τη χρηµατιστηριακή τους τιµή και όσον 

αφοράτα κέρδη τους. Παρόλα αυτά όµως, η ∆ΕΗ τα τελευταία δύο έτη παρουσιάζει 

πραγµατικά υψηλά κέρδη ανά µετοχή (2,99 ευρώ το 2009 και 2,40 ευρώ το 2010) και 

παράλληλα χαµηλή χρηµατιστηριακή τιµή σε σχέση µε το πρόσφατο παρελθόν. Άρα  

πρόκειται για µία υποτιµηµένη µετοχή και συνεπώς αποτελεί την καλύτερη επενδυτική 

ευκαιρία αυτού του κλάδου και όχι µόνο. Αντιθέτως, η Τέρνα Ενεργειακή ταλανίζεται εώς 

και σήµερα από δικαστικές διαµάχες µε τη διακαιοσύνη. 

 

 

Γίνεται αντιληπτό ότι ο δείκτης Ρ/Ε χρησιµοποιείται ως µέτρο ή ως κριτήριο για τον 

καθορισµό του βαθµού στον οποίο µια µετοχή είναι υπερτιµηµένη ή υποτιµηµένη. Με 

δεδοµένη τη χρησιµότητά του και τη σηµαντική συµβολή του στις τελικές µας αποφάσεις  η 

αξιολόγηση αυτή χαρακτηρίζεται από το στοιχείο της υποκειµενικότητας. Για το λόγο αυτό 

και λόγω των µειονεκτηµάτων αυτού του δείκτη, τα οποία αναφέραµε σε προηγούµενο 

κεφάλαιο, η εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων θα γίνει  µε τη βοήθεια και άλλων δεικτών 

της θεµελιώδους ανάλυσης καθώς θα ήταν επιπόλαιο να καταλήξουµε στην επιλογή των πιο 

ελκυστικών µετοχών σύµφωνα µε τα κριτήρια ενός µόνο αριθµοδείκτη. Οπότε παρακάτω θα 

συνεχίσουµε την αξιολόγηση των µετοχών. 

 

5.2 ∆είκτης P/BV 

Ο δείκτης  P/BV προκύπτει από το λόγο της χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής προς τη 

λογιστική αξία της και είναι ένας ακόµη σηµαντικός δείκτης αξιολόγησης των µετοχών. 
Είναι ένας αριθµός που δείχνει πόσες φορές την καθαρή της θέση αξίζει µια επιχείρηση. Η 

τιµή αυτή υπολογίζεται εφόσον υπολογιστεί πρώτα η λογιστική αξία της µετοχής που είναι 

ίση µε το πηλίκο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας προς τον αριθµό των µετοχών της. 

Γενικά όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριµένος λόγος, P/BV, τόσο ακριβότερη θεωρείται µια 

µετοχή και όσο µικρότερη είναι η σχέση της χρηµατιστηριακής προς την λογιστική τιµή µίας 

µετοχής η µετοχή θεωρείται υποτιµηµένη και εποµένως καλή επιλογή για τον επενδυτή. Για 

τον υπολογισµό αυτού του δείκτη θα πάρουµε την τελευταία τιµή κλεισίµατος των µετοχών 

στο τέλος κάθε έτους και την ετήσια λογιστική αξία της εταιρίας όπως αυτή προκύπτει από 

τους λογαριασµούς της εκάστοτε εταιρίας. 
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Τραπεζικός κλάδος 
 
 
 ∆είκτης  Ρ/BV 
 
 
Μετοχή 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Μ.Ο 

Attica Bank  2,00 1,933 1,059 0,943 0,714 0,330 1,163 
Γενική 
Τράπεζα  

33,54 56,74 34,05 13,95 28,98 4,142 28,567 

Εθνική 
Τράπεζα 

1,919 1,244 1,974 0,619 0,882 0,423 1,176 

Τράπεζα 
Πειραιώς  

1,025 1,948 1,310 0,355 0,393 0,194 0,870 

EFG 
Eurobank 
Ergasias  

1,631 2,278 2,142 0,619 0,649 0,331 1,275 

Cyprus 
Popular 
Bank Public  

- - 2,975 0,371 0,434 0,264 1,011 

T Bank  1,113 0,982 0,873 0,315 0,465 0,363 0,685 
Τράπεζα 
Κύπρου  

1,249 2,583 2,452 0,521 0,971 0,639 1,402 

Αγροτική 
Τράπεζα 

13,92 13,39 12,04 7,213 7,105 4,740 9,734 

Proton Τράπ. - 1,346 5,816 0,140 0,391 0,154 1,569 
Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο  

- 2,309 1,601 1,165 0,768 0,884 1,345 

Alpha Τράπ. 1,464 2,261 2,135 0,627 0,620 0,351 1,243 
Μ.Ο 6,429 7,910 5,702 2,236 3,531 1,067  

 
 
 
 
Όπως αναφέραµε και παραπάνω ο δείκτης αυτός µας δείχνει, µε βάση τη λογιστική αξία της 

εταιρίας, εάν µία µετοχή είναι υποτιµηµένη ή υπεριµηµένη. Oταν λοιπόν ο δείκτης είναι 

µικρότερος από τη µονάδα, η µετοχή θεωρείται υποτιµηµένη, ενώ όταν είναι µεγαλύτερος 

από τη µονάδα θεωρείται υπερτιµηµένη Επίσης, όταν είναι χαµηλότερος της µονάδας 

σηµαίνει ότι η αγορά πιστεύει ότι η εταιρία δεν πρόκειται να φέρει τα αναµενόµενα, τα ίδια 

κεφάλαια δεν αποδίδουν αρκετά, άρα η τιµή πέφτει, άρα και η κεφαλαιοποίηση πέφτει. Ενώ 

οταν ο δείκτης P/BV είναι µεγαλύτερος της µονάδας σηµαίνει ότι η αγορά πιστεύει ότι η 

εταιρία θα φέρει τα αναµενόµενα άρα αγοράζουν «ψηλά» για να πουλήσουν ψηλότερα.  

∆ηλαδή αυτό που βλέπουµε είναι ότι ο εξαετής µέσος όρος του δείκτη P/BV οκτώ τραπεζών 

κυµαίνεται µεταξύ 1,01 και 1,569 µονάδων γεγονός που αποδεικνύει πως πολλές από τις 
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τράπεζες έχουν αποτιµηθεί από την αγορά πολύ κοντά στη λογιστική τους αξία. Μόνο η 

Πειραιώς και η ΤΒΑΝΚ βρίσκονται κάτω από τη µονάδα µε 0,87 και 0,685 αντίστοιχα 

υποδηλώνοντας µε βάση αυτόν το δείκτη ότι είναι υποτιµηµένες µετοχές. Αντιθέτως, η 

Γενική και η Αγροτική παρουσιάζουν ιδιατέρως υψηλούς δείκτες σε σχέση µε τον υπόλοιπο 

κλάδο. Τα κενά στον πίνακα αφορούν µεταγενέστερες ηµεροµηνίες εισαγωγής στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

 

 
Κατασκευαστικός κλάδος 
 
∆είκτης  Ρ/BV 
 
Μετοχή 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Μ.Ο 

ΑΤΤΙ-ΚΑΤ  0,485 0,687 0,623 0,138 0,324 0,112 0,394 
ΓΕΚ-
ΤΕΡΝΑ  

0,953 1,361 0,954 0,410 0,679 0,383 0,790 

Έδραση-
Χ.Ψαλλίδας  

1,931 2,599 1,799 0,775 1,476 - 1,716 

Ελλάκτωρ  1,105 1,806 1,504 0,640 0,705 2,817 1,429 
Αφοί 
Μεσοχωρίτη  

0,456 0,707 0,651 - - - 0,604 

Μηχανική  0,481 0,880 0,972 0,266 0,318 0,098 0,502 
Μόχλος  12,42 6,153 8,354 2,331 2,594 1,617 5,578 
Αθηνά  0,479 0,638 0,917 0,236 0,253 0,136 0,403 
ΑΕΓΕΚ  5,317 11,31 9,913 10,41 1,342 0,210 6,417 
J&P-ΑΒΑΞ  1,631 2,302 1,902 0,813 0,783 0,323 1,292 
Ι.Κλουκίνας-
Ι.Λάππας  

0,953 1,478 2,975 0,473 0,724 0,338 1,156 

Ιντρακόµ 
Κατασκευές  

1,384 3,560 3,406 1,171 2,192 0,166 1,979 

∆οµική 
Κρήτης  

0,639 1,740 0,857 0,289 0,825 0,748 0,849 

Εκτέρ  0,821 0,566 0,638 0,277 0,261 0,241 0,467 
∆ιεκάτ  2,678 1,250 1,637 - - - 1,855 
Προοδευτική  0,265 0,311 0,453 0,160 0,301 0,302 0,298 
Βιοµηχανικά 
Τεχνικά 
Έργα Βιοτέρ  

2,131 3,104 4,003 1,591 0,952 0,129 1,985 

Μ.Ο 2,007 2,379 2,444 1,332 0,915 0,544  
 
Στον κλάδο αυτό οκτώ µετοχές παρουσιάζουν δείκτη P/BV µικρότερο της µονάδας και εφτά 

µετοχές δείκτη µεταξύ µίας και δύο µονάδων και τέλος µόνο δύο δείκτη πολύ µεγαλύτεροτης 

µονάδας. ∆ηλαδή πάρα πολλές µετοχές του κλάδου αποτιµήθηκαν πιο κάτω από τη 

λογιστική αξία των αντίστοιχων εταιριών. Αυτό που συµβαίνει σε αυτόν τον κλάδο 

υποδηλώνει αφενός ότι πολλές από αυτές είναι υποτιµηµένες και αφετέρου ότι η αγορά είναι 
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απαισιόδοξη απέναντί τους και δεν περιµένει να αποφέρουν τα αναµενόµενα. Το γεγονός ότι 

ολόκληρος ο κλάδος βάσει του ετήσιου µέσου όρου του, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια 

βρίσκεται κάτω από τη µονάδα, θεωρείται ως υποτιµηµένος και ταλανίζεται από προβλήµατα 

και µε συνέπεια ότι η αγορά δείχνει να µην περµένει θετικά αποτελέσµατα για τις µετοχές 

του δύσκολα µπορεί να παρθεί µία ικανοποιητική απόφαση για την επιλογή µετοχών από το 

συγκεκριµένο κλάδο. 

 
Ασφαλιστικός κλάδος 
 
∆είκτης  Ρ/BV 
 

Μετοχή 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Μ.Ο 
Γιουροµπρόκερς 
Μεσίτες 
Ασφαλίσεων  

1,106 1,139 1,531 1,260 4,119 6,490 2,607 

Ευρωπαϊκή 
Πίστη  

1,220 2,288 1,647 0,677 0,456 0,447 1,122 

Ασπίς Πρόνοια  7,788 5,611 1,381 - - - 4,926 
Μ.Ο 3,371 3,012 1,519 0,968 2,287 3,468  

 
Στον ασφαλιστικό κλάδο ο δείκτης P/BV και των τριών εταιριών βρίσκεται πάνω από τη 

µονάδα µε χαµηλότερο αυτόν της Ευρωπαϊκής Πίστης στις 1,122 µονάδες. Αναλυτικότερα, 

στην Ασπίς Πρόνοια υπήρξε ανάκληση αδείας από το 2009 και µετά, η Γιουροµπρόκερς 

Μεσίτες Ασφαλίσεων τη τελευταία διετία κατά την περίοδο που εξετάζουµε παρουσιάζει 

υψηλά νούµερα στο δείκτη αυτό και τέλος η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι η µόνη η οποία έχει 

δείκτη µικρότερο της µονάδας την τελευταία τριετία και συνολικά µέσο όρο πολύ κοντά στη 

µονάδα. 

 
Κλάδος Πετρελαίου και Αερίου 
 
∆είκτης  Ρ/BV 
 
Μετοχή 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Μ.Ο 
Μότορ 
Όιλ  

1,888 1,825 1,385 0,786 0,966 2,237 1,514 

Ελληνικά 
Πετρέλαια  

1,608 1,330 1,336 0,667 0,951 0,707 1,099 

Ελινόιλ  1,067 1,248 1,340 1,765 1,056 0,629 1,184 
Μ.Ο 1,521 1,467 1,353 1,072 0,991 1,191  

 
Οι εταιρίες αυτού του κλάδου παρουσιάζονται ως οι σταθερότερες σε σχέση µε τους 

υπόλοιπους κλάδους που εξετάζουµε. Και οι τρεις έχουν το µέσο όρο του δείκτη P/BV πού 

κοντά στη µονάδα. Όµως το χαµηλότερο δείκτη και ιδιαιτέρως κατά την τελευταία τριετία 
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τον έχουν τα Ελληνικά Πετρέλαια και µάλιστα βρίσκεται σταθερά κάτω από τη µονάδα  από 

το 2008 και µετά καταστώντας αυτή τη µετοχή ως ιδανική επενδυτική επιλογή. 

 

Κλάδος Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας 
 
∆είκτης  Ρ/BV 
 
Μετοχή 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Μ.Ο 

∆ΕΗ 0,822 0,877 1,582 0,537 0,454 0,368 0,773 
Τέρνα 
Ενεργειακή  

- - 1,972 1,152 2,038 0,894 1,514 

Ε.Υ.Α.Θ 1,319 1,614 2,774 1,709 1,725 1,338 1,746 
Ε.Υ∆.ΑΠ  1,015 0,984 1,547 0,670 0,718 0,593 0,921 
Μ.Ο 1,052 1,158 1,968 1,017 1,233 0,798  
 
Τέλος στον κλάδο των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας δύο από τις τέσσερις εταιρίες έχουν το 

µέσο όρο των έξι ετών που εξετάζουµε κάτω από τη µονάδα. Πρόκειται για τις εταιρίες ∆ΕΗ 

και Ε.Υ∆.ΑΠ . Ο µέσος όρος των άλλων δύο είναι πάνω από τη µονάδα αλλά όχι ιδιαιτέρως 

ψηλά. Πιο συγκεκριµένα, το µικρότερο δείκτη τον παρουσιάζει η ∆ΕΗ µε 0,773 και µετά η 

Ε.Υ∆.ΑΠ µε 0,921. Συνεπώς και λόγω ότι η ∆ΕΗ κατά την τελευταία εξετασθείσα τριετία 

έχει το χαµηλότερο δείκτη µε διαφορά, κρίνεται ως η πιο αξιόλογη επιλογή από αυτόν τον 

κλάδο σύµφωνα µε τα κριτήρια του δείκτη αυτού. Τα κενά στα δύο πρώτα έτη της εταιρίας 

Τέρνα οφείλονται στην εισαγωγή της στο χρηµατιστήριο το 2007. 

Συµπερασµατικά, η εµπεριστατωµένη ανάγνωση των λογιστικών καταστάσεων κατά τα 

τελευταία έτη, καθιστά εµφανές το γεγονός ότι τα ίδια κεφάλαια των εισηγµένων στο 

Ελληνικό Χρηµατιστήριο εταιριών δεν είναι πλέον αντιπροσωπευτικά της τρέχουσας 

πραγµατικής (εσωτερικής) αξίας των εν λόγω επιχειρήσεων. Η διαπίστωση αυτή προκαλεί 

σηµαντική αναθεώρηση των µέχρι σήµερα απόψεων ή προσδοκιών περί των µετοχών που 

θεωρούνται φθηνές ή  ακριβές, βάσει του δείκτη P/BV. Έντονο προβληµατισµό προκαλεί 

στους ανθρώπους της αγοράς το γεγονός η πολύ χαµηλή χρηµατιστηριακή αποτίµηση 

πολλών εταιρειών σε σύγκριση µε το ύψος των ιδίων κεφαλαίων τους (δείκτης P/BV). Από 

την άλλη πλευρά, όµως, δεν είναι λίγοι αυτοί που σκέφτονται ότι τόσο ελκυστικοί δείκτες 

P/BV δεν µπορούν να διατηρηθούν   επ’  άπειρον και ενδεχοµένως να άξιζε τον κόπο κάποιος 

να τοποθετηθεί στο Χ.Α. µε µεσο-µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα. Θεωρητικά, η 

αποτίµηση της µετοχής θα πρέπει να είναι ανώτερη από τη λογιστική της αξία, καθώς στην 

τελευταία δεν καταγράφονται ορισµένα περιουσιακά στοιχεία των εταιρειών, όπως η φήµη 

και η πελατεία, η αξία πρόσβασης σε ένα µεγάλο πελατολόγιο,κ.λπ. Άρα, όταν ο δείκτης 
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P/BV είναι χαµηλότερος της µονάδας, αυτό σηµαίνει ότι ο αγοραστής όχι µόνο δεν πληρώνει 

τίποτε για να αποκτήσει τα µη καταγεγραµµένα στον ισολογισµό περιουσιακά στοιχεία της 

εταιρείας, αλλά επί πλέον αγοράζει τα καταγεγραµµένα περιουσιακά στοιχεία µε έκπτωση. 

Με δεδοµένο λοιπόν ότι σήµερα η πλειονότητα των εισηγµένων εταιρειών αποτιµάται στο 

ταµπλό µε P/BV σαφώς χαµηλότερο της µονάδας, κάποιος θα µπορούσε να υποστηρίξει ότι 

το Χ.Α. είναι µακροπρόθεσµα υποτιµηµένο, ιδιαίτερα αν συνεκτιµηθεί η πρόβλεψη των 

διάφορων διεθνών οργανισµών για ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας 

µακροπρόθεσµα.Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, θα πρέπει να αναφερθούν και τα σηµαντικά 

µειονεκτήµατα του δείκτη P/BV στην αποτίµηση των εταιρειών, καθώς σε αυτόν δεν 

συνεκτιµώνται παράγοντες όπως η κερδοφορία και η κεφαλαιακή διάρθρωση. Συχνά 

µάλιστα, µε πολύ χαµηλό δείκτη εµφανίζονται προβληµατικές εταιρείες µε ζηµιογόνα 

αποτελέσµατα, µε ανεπαρκή ρευστότητα και αµφίβολες προοπτικές. Τέλος, σε ένα 

περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας όπως το τρέχον και µε τη χώρα να έχει µπροστά της να 

αντιµετωπίσει ένα έντονο δηµοσιονοµικό πρόβληµα, οι όποιες προβλέψεις κάθε άλλο παρά 

ασφαλείς µπορεί να είναι. 

 

5.3 ∆είκτης C/S 

 
Η τιµή του δείκτη C/S είναι αποτέλεσµα ενός πηλίκου µε αριθµητή το γινόµενο της τιµής 

της µετοχής επί τον αριθµό των µετοχών (κεφαλαιοποίηση) και παρονοµαστή την τιµή του 

κύκλου εργασιών της εταιρείας. Όσο µικρότερη είναι η τιµή του δείκτη για κάποια εταιρεία, 

τόσο πιο ελκυστική είναι η τιµή της µετοχής της. Θα µπορούσε κάποιος να ισχυρισθεί ότι ο 

δείκτης κεφαλαιοποίηση / πωλήσεις εκφράζει τη δηµοτικότητα της επιχείρησης στον 

οικονοµικό κόσµο και ταυτοχρόνως προϊδεάζει την αγορά για το βαθµό στον οποίο είναι 

διατεθειµένη να επενδύσει στις πωλήσεις της συγκεκριµένης εταιρείας. Η αξιοπιστία του 

παραπάνω δείκτη αντλείται ουσιαστικά από τη διαχρονική σταθερότητα των πωλήσεων, σε 

σχέση µε τις άλλες µεταβλητές της εταιρείας. Για τον υπολογισµό αυτού του δείκτη θα 

χρησιµοποιήσουµε την ετήσια κεφαλαιοποίηση κάθε εταιρίας και τον ετήσιο κύκλο 

εργασιών όπως αυτός προκύπτει από τους δηµοσιευµένους λογαριασµούς της κάθε εταιρίας. 
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Τραπεζικός κλάδος 
 
 
 ∆είκτης  C/S 
 
 
Μετοχή 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Μ.Ο 

Attica Bank  2,617 2,446 2,287 2,108 2,768 1,120 2,224 
Γενική 
Τράπεζα  

39,47 44,41 59,75 16,26 31,03 8,464 33,23 

Εθνική 
Τράπεζα 

3,323 3,510 3,700 1,043 1,708 0,994 2,379 

Τράπεζα 
Πειραιώς  

1,568 2,572 2,472 0,650 0,854 0,432 1,424 

EFG 
Eurobank 
Ergasias  

2,980 3,697 4,072 0,873 1,347 0,688 2,276 

Cyprus 
Popular 
Bank Public  

- - 8,339 1,218 9,578 10,80 7,483 

T Bank  3,206 2,419 2,091 0,702 1,847 0,441 1,784 
Τράπεζα 
Κύπρου  

1,193 2,398 2,268 0,398 0,973 0,701 1,321 

Αγροτική 
Τράπεζα 

19,06 21,26 19,07 8,318 9,543 4,401 13,60 

Proton Τράπ. 8,676 7,117 6,479 0,920 1,056 0,432 4,113 
Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο  

- 4,809 4,744 2,100 2,587 2,580 3,364 

Alpha Τράπ. 2,650 4,205 0,978 1,057 1,554 0,902 1,891 
Μ.Ο 8,474 8,985 9,687 2,970 5,403 2,662  

 
 
 
Όπως αναφέραµε και παραπάνω θα αποφύγουµε τις µετοχές που έχουν αρκετά µεγάλο δείκτη 

δηλαδή όταν ο δείκτης βρίσκεται σηµαντικά υψηλότερα του µέσου επιπέδου ή και ανώτερα 

των 10 φορών. Έτσι λοιπόν θα αναζητήσουµε εκείνες τις µετοχές που εµφανίζονται µε 

δείκτη κεφαλαιοποίηση / πωλήσεις χαµηλότερο των 1-2 φορών. Οι µεγάλες ευχάριστες 

εκπλήξεις, όπως έχει διαπιστωθεί από πληθώρα επενδυτών, προέρχονται από εταιρείες οι 

οποίες παρουσιάζουν δείκτη µικρότερο του 1 ή και του 2 και οι περισσότερες απογοητεύσεις 

προέρχονται από εταιρείες που διαπραγµατεύονται µε υψηλό δείκτη κεφαλαιοποίηση / 

πωλήσεις.  

Στον τραπεζικό κλάδο ο µέσος όρος του δείκτη κινείται µεταξύ 2,662 και 9,687 µονάδων. Οι 

τράπεζες µε τους χαµηλότερους δείκτες είναι οι: Κύπρου µε µέσο όρο για την εξαετία 2005-

2010 1,321, η Πειραιώς µε 1,424, η ΤΒΑΝΚ µε 1,784 και η Alpha µε 1,891. Οι υπόλοιπες 

έχουν δείκτη πάνω από δύο µονάδες. Άρα σύµφωνα µε τα κριτήρια αυτού του δείκτη από τον 
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τραπεζικό κλάδο οι µετοχές των τραπεζών Κύπρου και Πειραιώς κρίνονται ως οι 

καταλληλότερες για επένδυση, πάντα µε µακροπρόθεσµο ορίζοντα, και µετά οι άλλες δύο 

τράπεζες που ακολουθούν. Αντιθέτως, οι τράπεζες µε τους µεγαλύτερους δείκτες είναι: η 

Γεινική µε 33,23 και η Cyprus Popular Bank Public µε 7,483. Οι υπόλοιπες βρίσκονται 

µεταξύ δύο και τεσσάρων µονάδων. 

 

  
Κατασκευαστικός κλάδος 
 
∆είκτης  C/S 
 
Μετοχή 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Μ.Ο 

ΑΤΤΙ-ΚΑΤ  0,949 0,698 0,470 0,071 0,288 0,551 0,504 
ΓΕΚ-
ΤΕΡΝΑ  

1,270 1,618 1,540 0,423 0,675 0,455 0,996 

Έδραση-
Χ.Ψαλλίδας  

1,165 1,120 1,119 0,400 0,495 0,315 0,769 

Ελλάκτωρ  1,490 1,872 1,918 0,396 0,391 0,329 1,066 
Αφοί 
Μεσοχωρίτη  

0,390 0,352 0,300 - - - 0,347 

Μηχανική  0,915 1,252 1,214 0,316 0,429 0,230 0,726 
Μόχλος  4,567 2,158 1,444 1,224 2,768 3,376 2,710 
Αθηνά  0,314 0,373 0,419 0,111 0.128 0,088 0,238 
ΑΕΓΕΚ  2,722 3,745 4,931 2,410 0,697 0,053 2,426 
J&P-ΑΒΑΞ  0,815 1,211 0,695 0,209 0,227 0,140 0,549 
Ι.Κλουκίνας-
Ι.Λάππας  

0,236 1,426 3,085 0,408 0,786 0,466 1,353 

Ιντρακόµ 
Κατασκευές  

1,999 2,139 1,585 0,544 1,259 0,079 1,267 

∆οµική 
Κρήτης  

0,664 2,758 1,899 0,411 1,468 1,817 1,502 

Εκτέρ  0,765 1,656 2,201 0,475 0,388 0,594 1,013 
∆ιεκάτ  0,201 0,242 0,150 - - - 0,230 
Προοδευτική  0,318 0,605 0,590 0,572 0,318 0,334 0,456 
Βιοµηχανικά 
Τεχνικά 
Έργα Βιοτέρ  

1,914 2,856 3,940 1,621 1,201 0,178 1,951 

Μ.Ο 1,217 1,534 1,617 0,639 0,813 0,600  
 

Ο κλάδος των κατασκευών παρουσιάζει χαµηλές τιµές όσον αφορά το δείκτη C/S. Ο µέσος 

όρος των έξι ετών που εξετάζουµε κυµαίνεται µεταξύ 0,6 και 1,617 µονάδων. Από την άλλη 

πλευρά σε επιχειρήσεις οι οποίες εµφανίζουν ένα ιδιαίτερο µικρό καθαρό περιθώριο 

κέρδους(καθαρά κέρδη χρήσης / κύκλος εργασιών) ,κάτω του 5% κατά κύριο λόγο, η 

εφαρµογή του δείκτη δεν έχει τη µέγιστη δυνατή αξιοπιστία, σε σύγκριση µε τις περιπτώσεις 
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υψηλών περιθωρίων κέρδους εταιριών, όπου οι πωλήσεις τους αντανακλώνται σε 

ικανοποιητικά κέρδη βάσει των απόλυτων µεγεθών τους. Ο κατασκευαστικός κλάδος ανήκει 

σε αυτήν την περίπτωση και για αυτόν το λόγο οι όποιες επιλογές θα παρουσιαστούν µε 

επιφύλαξη.  Εννιά εταιρίες έχουν τον εξαετή µέσο όρο του δείκτη µικρότερο της µονάδας και 

έξι βρίσκονται µεταξύ µίας και δύο µονάδων. Οι εταιρίες µε το χαµηλότερο µέσο όρο είναι οι 

∆ιεκάτ, η Αθηνά και Αφοί Μεσοχωρίτη, από τις οι οποίες όµως η πρώτη και η τρίτη 

βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής από το 2008 και µετά. Η αµέσως επόµενες είναι οι: 

Προοδευτική µε 0,456, η ΑΤΤΙ-ΚΑΤ µε 0,504 και η J&P-ΑΒΑΞ µε 0,549. Από αυτές όµως 

µόνο η J&P-ΑΒΑΞ έχει σχετικά ικανοποιητικό καθαρό περιθώριο κέρδους ενώ οι υπόλοιπες 

έχουν ελάχιστο εώς και µηδαµινό. Στη συνέχεια η µόνη εταιρία που συναντάµε µε δείκτη 

µικρότερο της µονάδας(0,996) και ικανοποιητικό καθαρό περιθώριο κέρδους είναι η ΓΕΚ-

ΤΕΡΝΑ και συνεπώς αυτή µαζί µε τη J&P-ΑΒΑΞ σύµφωνα µε τα κριτήρια αυτού του δείκτη 

θα αποτελέσουν τις επιλογές µας από αυτόν τον κλάδο. 

 
 
 
Ασφαλιστικός κλάδος 
 
 
∆είκτης  C/S 
 
 

Μετοχή 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Μ.Ο 
Γιουροµπρόκερς 
Μεσίτες 
Ασφαλίσεων  

2,301 3,135 3,461 0,841 2,031 0,997 2,127 

Ευρωπαϊκή 
Πίστη  

0,486 0,967 0,818 0,204 0,146 0,130 0,458 

Ασπίς Πρόνοια  0,800 0,825 0,482 0,239 - - 0,586 
Μ.Ο 1,195 1,642 2,134 0,807 1,088 0,563  

 
 
Από τον αφαλιστικό κλάδο η Ασπίς Πρόνοια εάν και έχει καλούς δείκτες  C/S από το 2009 

και έπειτα υπέστη ανάκληση αδείας λειτουργίας οπότε δεν θα αποτελέσει µία από τις 

επιλογές µας. Συνεπώς η µόνη από τις δύο εταιρίες του κλάδου που έµειναν που παρουσιάζει 

δείκτη κατώτερο της µίας µονάδας είναι η Ευρωπαϊκή Πίστη µε δείκτη 0,458 και έτσι θα 

είναι αυτή που θα επιλέξουµε σύµφωνα µε τα κριτήρια αυτού του δείκτη. Η Γιουροµπρόκερς 

έχει δείκτη µεγαλύτερο των δύο µονάδων και για αυτό δεν θα προτιµηθεί.   
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Κλάδος Πετρελαίου και Αερίου 

 
∆είκτης  C/S 
 
Μετοχή 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Μ.Ο 
Μότορ 
Όιλ  

0,195 0,156 0,123 0,044 0,086 0,154 0,126 

Ελληνικά 
Πετρέλαια  

0,545 0,392 0,403 0,162 0,353 0,211 0,344 

Ελινόιλ  0,085 0,081 0,074 0,071 0,079 0,037 0,071 
Μ.Ο 0,275 0,209 0,200 0,092 0,172 0,134  

 
Από όσα παρατηρούµε από τον κλάδο του πετρελαίου και του αερίου, και οι τρεις µετοχές 

κρίνονται ως ελκυστικές αφού και οι τρεις παρουσιάζουν µικρό δείκτη για την εξαετία 2005-

2010. Πιο συγκεκριµένα, η Ελινόιλ έχει το µικρότερο δείκτη µε 0,071 µονάδες και 

ακολουθούν η Μότορ Όιλ µε 0,126 και τέλος η ΕΛΠΕ µε 0,344. Οι δείκτες αυτοί σε 

συνδυασµό µε τα οικονοµικά δεδοµένα των ενλόγω εταιριών συνθέτουν άκρως δελεαστικές 

επενδυτικές επιλογές. 

 

 
Κλάδος Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας 
 
∆είκτης  C/S 
 
Μετοχή 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Μ.Ο 

∆ΕΗ 0,998 0,930 1,620 0,459 0,500 0,428 0,882 
Τέρνα 
Ενεργειακή  

- - 11,43 5,718 9,364 5,553 8,016 

Ε.Υ.Α.Θ 1,464 1,792 1,631 2,056 2,242 2,016 1,866 
Ε.Υ∆.ΑΠ  2,198 2,124 3,240 1,378 1,527 1,301 1,961 
Μ.Ο 1,553 1,615 4,480 2,402 3,408 3,324  
 
Στον κλάδο αυτό οι τρεις από τις τέσσερις εταιρίες έχουν δείκτη µικρότερο των δύο 

µονάδων. Μόνο η Τέρνα Ενεργειακή έχει υψηλό µέσο όρο του δείκτη C/S µε 8,016 µονάδες 

και για αυτό θα την αποφύγουµε. Από τις τρεις εναποµείναντες εταιρίες η ∆ΕΗ έχει το 

µικρότερο και πιο ελκυστικό µέσο όρο µε 0,882 µοναδες. Επίσης είναι και η µοναδική που 

έχει δείκτη µικρότερο της µονάδας. Η ΕΥΑΘ και η ΕΥ∆ΑΠ έχουν δείκτη κοντά στις δύο 

µονάδες µε 1,886 και 1,961 αντίστοιχα. Άρα η µετοχή της ∆ΕΗ είναι αυτή που ξεχωρίζει και 

οι µετοχές των ΕΥΑΘ και ΕΥ∆ΑΠ ακολουθούν. 
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Θα πρέπει να αναφερθεί, ότι οι κανόνες εφαρµογής του δείκτη δεν µπορούν να 

τεκµηριώνονται πάντα µε απόλυτο τρόπο και σε ορισµένες περιπτώσεις τα συµπεράσµατά 

του σε σχέση µε τις επιλογές ενός επενδυτή δεν δύναται να έχουν αναγκαία µεγάλο βαθµό 

επαληθευτικής ικανότητας. Κατά συνέπεια, εναπόκειται στον ίδιο τον επενδυτή να ζυγίσει τη 

βαρύτητα που πρέπει να έχει στην απόφασή του η χρήση του συγκεκριµένου δείκτη και σε 

συνδυασµό ενδεχοµένως και µε άλλα εργαλεία (άλλους δείκτες) να προβεί στη υλοποίηση 

των εκάστοτε επενδυτικών του βηµάτων στο Χρηµατιστήριο. 

 

 

5.4 Μερισµατική Απόδοση 

Το µέρισµα αποτελεί το τµήµα των κερδών µιας επιχείρησης που διανέµεται ανά µετοχή 

στους µετόχους της. Η µερισµατική απόδοση είναι το µέρισµα ως ποσοστό της 

χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής, για µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Όσο πιο υψηλή 

είναι η µερισµατική απόδοση µιας µετοχής, τόσο πιο ελκυστική είναι αυτή για τους 

επενδυτές, αφού, ακόµα και αν πέσει η τιµή της, πάλι θα πάρουν κάποια χρήµατα µε τη 

µορφή µερίσµατος. Μια υψηλή απόδοση λειτουργεί επίσης και ως προστασία έναντι µιας 

πτωτικής αγοράς, και είναι ελκυστική για τους επενδυτές που αποστρέφονται τον κίνδυνο. 

Για τον υπολογισµό αυτού του δείκτη θα πάρουµε την τελευταία τιµή κλεισίµατος κάθε 

χρονιάς για κάθε µετοχή και το ύψος του µερίσµατος όπως αυτό προκύπτει κάθε έτος στους 

δηµοσιευµένους λογαριασµούς των εταιριών.
 

 

 
Τραπεζικός κλάδος 
 
Μερισµατική Απόδοση(%) 
 
Μετοχή 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Μ.Ο 

Attica Bank  0 0 3,20 0 0 0 3,20 
Γενική 
Τράπεζα  

0 0 0 0 0 0 0 

Εθνική 
Τράπεζα 

3,95 3,80 1,12 0 0 0 2,92 

Τράπεζα 
Πειραιώς  

7,02 5,33 5,19 0 0 0 5,84 

EFG 
Eurobank 
Ergasias  

5,09 4,22 3,47 0 0 0 4,26 
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Cyprus 
Popular 
Bank Public  

- - 4,51 21,6 7,69 7.07 10,21 

T Bank  0 1,53 0,73 0 0 0 1,13 
Τράπεζα 
Κύπρου  

3,75 4,01 5,00 14,43 4,61 3,76 5,92 

Αγροτική 
Τράπεζα 

0,26 0,43 0,49 0 0 0 0,39 

Proton Τράπ. 4,55 2,55 2,04 0 0 0 3,04 
Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο  

- 6,07 5,58 0 0 0 5,825 

Alpha Τράπ. 5,44 3,60 3,97 0 0 0 4,33 
Μ.Ο 4,29 3,50 3,20 18,01 6,15 5,41  

 
 
 
Αφενός θα αναζητήσουµε τις µετοχές µε τις υψηλότερες µερισµατικές αποδόσεις και 

αφετέρου θα κοιτάξουµε τη διάρκεια των ετών που η εταιρία µοιράζει µέρισµα. Θα 

προτιµήσουµε λοιπόν µετοχές που συνδυάζουν υψηλή και σταθερή µερισµατική απόδοση. 

Στον τραπεζικό κλάδο οι υψηλότερες µερισµατικές αποδόσεις εµφανίζονται από τις 

τράπεζες: Cyprus Popular Bank Public µε µέσο όρο 10,21,  Κύπρου µε 5,92,  και 

Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο µε 5,825. Οι υπόλοιπες τράπεζες κυµαίνονται µεταξύ 0 και 4,3 

τοις εκατό. Από τις τράπεζες όµως µε την υψηλή µερισµατική απόδοση µόνο η Cyprus 

Popular Bank Public και η Κύπρου παρουσιάζουν σταθερή υψηλή µερισµατική πολιτική. 

Στην πραγµατικότητα είναι και οι µόνες οι οποίες κατά την τελευταία τριετία της 

εξετεζόµενης περιόδου  µοιράζουν µέρισµα στους µετόχους τους. Και εάν αναλογιστεί 

κανείς τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά εκείνη την περίοδο τότε αυτές 

οι δύο µετοχές µε βάση τη µερισµατική απόδοση αποτελούν ιδανικές περιπτώσεις για το 

χαρτοφυλάκιό µας.  

 
 
Κατασκευαστικός κλάδος 
 
Μερισµατική Απόδοση(%) 
 
Μετοχή 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Μ.Ο 

ΑΤΤΙ-ΚΑΤ  1,25 0,88 0,96 0 0 0 1,03 
ΓΕΚ-
ΤΕΡΝΑ  

2,25 1,44 1,14 3,59 1,94 0,15 1,75 

Έδραση-
Χ.Ψαλλίδας  

0,74 0,32 0 0 0 0 0,53 

Ελλάκτωρ  0 0 0 2,87 2,00 0,92 1,93 
Αφοί 
Μεσοχωρίτη  

1,66 0 0 - - - 1,66 
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Μηχανική  8,75 4,48 3,90 8,27 2,26 0 5,53 
Μόχλος  0 0 0 0 0 0 0 
Αθηνά  0 0 0 0 0 0 0 
ΑΕΓΕΚ  0 0 0 0 0 0 0 
J&P-ΑΒΑΞ  3,01 2,00 1,86 2,20 1,44 3,27 2,29 
Ι.Κλουκίνας-
Ι.Λάππας  

9,09 5,35 3,13 5,11 0 0 5,67 

Ιντρακόµ 
Κατασκευές  

0 0 0,30 0 0 0 0,30 

∆οµική 
Κρήτης  

0,64 0 0 0 0 0 0,64 

Εκτέρ  2,29 3,20 3,40 7,57 8,06 0 4,90 
∆ιεκάτ  0 0 0 - - - 0 
Προοδευτική  0 0 0 0 0 0 0 
Βιοµηχανικά 
Τεχνικά 
Έργα Βιοτέρ  

0,64 0 0 0 0 0 0,64 

Μ.Ο 3,03 2,52 2,05 4,93 3,14 1,44  
 
Ο κατασκευαστικός κλάδος όπως είδαµε και στους προηγούµενους δείκτες αντιµετωπίζει τη 

χειρότερη κρίση από όλους τους κλάδους. Έτσι και εδώ βλέπουµε στις περισσότερες εταιρίες 

το µέρισµα να αποτελεί ένα είδος πολυτέλειας. Οι µετοχές λοιπόν που ξεχωρίζουν από αυτόν 

τον κλάδο µε βάση τη µερισµατική τους απόδοση είναι οι : 

Ι.Κλουκίνας-Ι.Λάππας µε 5,67,  η Μηχανική µε 5,53,  η Εκτέρ µε 4,9,  η J&P-ΑΒΑΞ µε 2,29. 

Επίσης θα αναφέρουµε και τις Ελλάκτωρ µε 1,93 και Γεκτέρνα µε 1,75 διότι παρουσιάζουν 

σταθερό µέρισµα κατά την τελευταία εξετασθείσα τριετία και καθόλη την εξετασθείσα 

διάρκεια αντίστοιχα. Από τις υπόλοιπες εταιρίες, εξαιρουµένων κάποιων ασήµαντων 

µερισµατικών αποδόσεων , δεν υπάρχει κάποια άξια αναφοράς σε σχέση µε τη µερισµατική 

της απόδοση. Άρα, η εταιρία που συνδυάζει τη διάρκή και ταυτόχρονα σχετικά υψηλή για 

τον κλάδο µερισµατική απόδοση είναι η J&P-ΑΒΑΞ µε 2,29 και για αυτό θα αποτελέσει την 

πρώτη µας επιλογή. Ύστερα, θα ακολουθήσει η Γεκτέρνα και η Ελλάκτωρ και τέλος οι 

µετοχές των εταιριών Μηχανική και Εκτέρ. Η µετοχή µε την υψηλότερη µερισµατική 

απόδοση, η Ι.Κλουκίνας-Ι.Λάππας, θα απορριφθεί λόγω ότι την τελευταία διετία που 

εξετάζουµε δε µοίρασε µερίσµατα. 
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Ασφαλιστικός κλάδος 
 
Μερισµατική Απόδοση(%) 
 

Μετοχή 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Μ.Ο 
Γιουροµπρόκερς 
Μεσίτες 
Ασφαλίσεων  

0 8,29 7,23 0 0 0 7,76 

Ευρωπαϊκή 
Πίστη  

0 0 2,35 0 6,34 8,06 5,58 

Ασπίς Πρόνοια  0 0 0 0 0 0 0 
Μ.Ο 0 8,29 4,79 0 6,34 8,06  

 
Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι σύµφωνα µε τα κριτήρια της µερισµατικής απόδοσης η µόνη 

µετοχή εταιρίας που θα επιλεχθεί από τον ασφαλιστικό κλάδο είναι η µετοχή της 

Ευρωπαϊκής Πίστης. Οι άλλες δύο εταιρίες που απαρτίζουν τον κλάδο είτε εµφανίζουν 

µηδενική µερισµατική πολιτική όπως η Ασπίς Πρόνοια, είτε κατά την τελευταία τριετία που 

αναλύουµε 2008 εώς και 2010 δεν µοίρασαν µερίσµατα στους µετόχους τους. Συνεπώς η 

µετοχή της Ευρωπαϊκής Πίστης µε µερισµατική απόδοση 5,58 θα είναια αυτή που θα 

αποτελέσει την επιλογή µας κυρίως λόγω ότι τη διετία 2009-2010 είχε ιδιαιτέρως  υψηλή 

µερισµαική απόδοση. 

 
 
Κλάδος Πετρελαίου και Αερίου 
 
Μερισµατική Απόδοση(%) 
 
Μετοχή 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Μ.Ο 
Μότορ 
Όιλ  

5,77 6,13 7,91 8,18 6,85 3,47 6,38 

Ελληνικά 
Πετρέλαια  

3,61 4,11 4,43 8,33 5,76 7,67 5,65 

Ελινόιλ  3,43 1,07 0 0 2,19 0 2,23 
Μ.Ο 4,27 3,77 6,17 8,25 4,93 5,57  

 
Για ακόµη έναν σηµαντικό δείκτη ο κλάδος πετρελαίου και αερίου εµφανίζει τα πιο αξιόλογα 

αποτελέσµατα. Πιο συγκεκριµένα, βλέπουµε ότι οι µετοχές των εταιριών Μότορ Όιλ και 

ΕΛΠΕ έχουν υψηλό µέσο όρο µερισµατικής απόδοσης µε 6,38 και 5,65 τοις εκατό 

αντίστοιχα. Η τρίτη µετοχή, αυτή της Ελινόιλ, έχει µερισµατική απόδοση ίση µε 2,23 τοις 

εκατό για τα έτη 2005 έως και 2010. Παράλληλα όµως δεν παρουσιάζει την απαιτούµενη 

σταθερότητα όσον αφορά τη διάρκεια παροχής µερίσµατος στους µετόχους της αφού τα έτη 

2007,2008 και 2010 δε µοίρασε µέρισµα. Εποµένως, οι µετοχές των εταιριών Μότορ Όιλ και 
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ΕΛΠΕ είναι κάτι παραπάνω από ιδανικές για επιλογή µε βάση τη µερισµατική απόδοση 

επείδή όπως αναφέραµε έχουν υψηλές απόδόσεις καθόλη τη διάρκεια που µας ενδιαφέρει. 

 
 
Κλάδος Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας 
 
Μερισµατική Απόδοση(%) 
 
Μετοχή 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Μ.Ο 

∆ΕΗ 2,70 0,83 0,27 0 7,69 7,35 3,76 
Τέρνα 
Ενεργειακή  

- - 0,65 1,73 1,07 1,37 1,20 

Ε.Υ.Α.Θ 3,29 2,76 1,90 3,25 2,78 2,85 2,80 
Ε.Υ∆.ΑΠ  0,97 1,52 1,18 2,49 0,36 0,86 1,23 
Μ.Ο 2,32 1,70 1,00 2,49 2,97 3,10  
 
Τέλος, στον κλάδο των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας οι µερισµατικές αποδόσεις κυµαίνονται 

από 1,20 εώς και 3,76 τοις εκατό. Η µετοχή µε την υψηλότερη µερισµατική απόδοση είναι 

αυτή της ∆ΕΗ µε 3,76 τοις εκατό. Η αµέσως επόµενη είναι αυτή της ΕΥΑΘ µε 2,80 και 

ακολουθούν αυτές των ΕΥ∆ΑΠ και Τέρνα µε 1,23 και 1,20 αντίστοιχα. Αυτό που βλέπουµε 

είναι ότι και οι τέσσερις αυτές µετοχές πληρούν τα κριτήρια που θέσαµε παραπάνω και 

εποµένως θα ήταν συνετό να τις συµπεριλάβουµε στις ελκυστικές επιλογές µε βάση τη 

µερισµατική  απόδοση. ∆ηλαδή, παρουσιάζουν διάρκεια, όσον αφορά τη διανοµή 

µερίσµατος, γεγονός που είναι σηµαντικό για πολλούς επενδυτές.Άρα, καλύτερη επιλογή 

αποτελεί αυτή της ∆ΕΗ κυρίως λόγω ότι τη τελευταία διετία 2009-2010 παρουσιάζει αρκετά 

υψηλή µερισµατική αποδόση πάνω από 7 τοις εκατό. Ύστερα η επόµενή µας επιλογή είναι η 

µετοχή της ΕΥΑΘ που επίσης παρουσιάζει υψηλή και συνεχή µερισµατική επιλογή. Τέλος 

ακολουθούν οι µετοχές της Τέρνα πρωτίστως και ύστερα της ΕΥ∆ΑΠ επειδή η πρώτη έχει 

υψηλότερη µερισµατική απόδοση κατά την τελευταία διετία 2009-2010. 

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η υψηλή µερισµατική απόδοση µιας µετοχής αποτελεί ένα 

σηµαντικό κριτήριο προκειµένου η µετοχή να επιλεγεί και να συµπεριληφθεί στο 

χαρτοφυλάκιο του επενδυτή. Σύµφωνα λοιπόν και µε όσα αναλύσαµε παραπάνω αποτελεί 

έναν δείκτη στον οποίο η πλειονότητα των επενδυτών δίνει µεγάλη βαρύτητα. Συνήθως οι 

επενδυτές αγοράζουν χαρτιά µε υψηλή µερισµατική απόδοση και παραµένουν σε αυτά κατά 

70% ακλόνητοι. Έπειτα από την ολοκλήρωση του υπολογισµού και της αξιολόγησης της 

µερισµατικής απόδοσης, καθώς και των άλλων δεικτών, θα περάσουµε στο επόµενο στάδιο 

της διπλωµατικής εργασίας το οποίο περιλαµβάνει την επιλογή των 10 καλύτερων µετοχών.  
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5.5 Επιλογή Μετοχών
 

Στους παρακάτω πίνακες θα απεικονίσουµε τα αποτελέσµατα της θεµελιώδους ανάλυσης 

που διενεργήθηκε για τον σκοπό αυτής της εργασίας. Πιο συγκεκριµένα, παρουσιάζονται οι 

µέσοι όροι των δεικτών για την εξαετία που εξετάζουµε 2005 ως και 2010 όπως αυτοί 

υπολογίστηκαν σε προηγούµενες ενότητες. Για την επιλογή των δέκα καλύτερων µετοχών 

για επένδυση µε µακροπρόθεσµο ορίζοντα δεν θα σταθούµε µόνο στη µαθηµατική 

απεικόνιση των δεικτών αλλά θα λάβουµε σοβαρά υπόψην µας όλα τα µεγέθη που 

συνετέλεσαν τους τελικούς δείκτες. Επιπροσθέτως, για να είµαστε σε θέση να κάνουµε όσο 

το δυνατόν καλύτερες επενδυτικές επιλογές οφείλουµε να λάβουµε και άλλα σηµαντικά 

χρηµατοοικονοµικά µεγέθη τα οποία θα τα αντλήσουµε από τους σηµαντικότερους 

οικονοµικούς λογαριασµούς της εκάστοτε εταιρίας. Αυτοί οι λογαριασµοί είναι ο 

ισολογισµός και τα αποτελέσµατα χρήσης από όπου θα διαφανεί η χρηµατοοικονοµική 

διάρθρωση της εταιρίας. Μέσα από αυτούς τους λογαριασµούς θα είµαστε σε θέση να 

κάνουµε µία πιο προσεκτική ανάλυση η οποία θα µας οδηγήσει σε ορθότερα αποτελέσµατα. 

 

Από τους κλάδους που αναλύσαµε σε όλα αυτά τα κεφάλαια, ο κλάδος των κατασκευών 

βρίσκεται µε διαφορά στην πιο δεινή θέση. Από ότι φαίνεται και παραπάνω είναι ο κλάδος 

που επλήγη περισσότερο από κάθε άλλον από την εµφάνιση της διεθνούς οικονοµικής 

κρίσης και µετα. Ελάχιστες εταιρίες από αυτόν τον κλάδο, σύµφωνα µε τα ευρήµατα της 

ανάλυσης που πραγµατοποιήθηκε, παρουσιάζουν ελκυστικές µετοχές ώστε να 

συµπεριληφθούν στο χαρτοφυλάκιο ενός επενδυτή. Τώρα όσον αφορά τον τραπεζικό κλάδο, 

τα αποτελέσµατα των αριθµοδεικτών αλλά και η εξέταση και άλλων σηµαντικών µεγεθών 

µέσα από τους λογαριασµούς των εταιριών αποδεικνύουν πως υπάρχουν κάποιες µετοχές οι 

οποίες µπορούν να χαρακτηριστούν ως ελκυστικές για επένδυση κεφαλαίων. Όπως έχουµε 

αναφέρει κατά τη διάρκεια της εργασίες ο κλάδος πετρελαίου και αερίου διαθέτει τις 

καλύτερες και πιο σταθερές µετοχές σε σχέση µε όλους τους άλλους κλάδους. Και οι τρεις 

µετοχές είναι υποψήφιες για την επιλογή της τελικής δεκάδας των πιο ελκυστικών µετοχών. 

Από τον ασφαλιστικό κλάδο και τις τρεις µετοχές που τον απαρτίζουν η µετοχή της Ασπίς 

Πρόνοιας δεν θα αποτελέσει µία από τις επιλογές µας και λόγω ότι υπέστη ανάκληση αδείας 

η εταιρία και λόγω των κάκιστων αποτελεσµάτων που παρουσίασε κατά την έρευνα. Οι δύο 

λοιπές µετοχές είχαν µία ικανοποιητική πορεία. Τέλος από τον κλάδο των υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας και από τις  τέσσερις µετοχές που τον αποτελούν  πολύ πιθανόν να αποτελέσουν 

κάποιες από  τις τελικές µας επιλογές. 
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Παρουσίαση Αριθµοδεικτών της Θεµελιώδους Ανάλυσης 

 

 
Τραπεζικός κλάδος 
 
 
Μετοχή P/E P/BV C/S Μερισµατική 

Απόδοση 
Attica Bank  181,951 1,163 2,224 3,20 
Γενική Τράπεζα  - 28,567 33,23 0 
Εθνική Τράπεζα 11,375 1,176 2,379 2,92 
Τράπ. Πειραιώς  6,7783 0,870 1,424 5,84 
EFG Eurobank   12,915 1,275 2,276 4,26 
Cyprus Pop. Bank 13,159 1,011 7,483 10,21 
T Bank  28,305 0,685 1,784 1,13 
Τράπεζα Κύπρου  8,2303 1,402 1,321 5,92 
Αγροτική Τραπ. 164,033 9,734 13,60 0,39 
Proton Τράπ. 25,777 1,569 4,113 3,04 
Ταχ. Ταµιευτήριο  125,929 1,345 3,364 5,825 
Alpha Τράπ. 51,063 1,243 1,891 4,33 
  
 
Από τον τραπεζικό κλάδο οι µετοχές οι οποίες ξεχώρισαν µε βάση τους δείκτες τους αλλά 

και άλλα σηµαντικά οικονοµικά µεγέθη είναι αυτές των τραπεζών Κύπρου, Cyprus Popular 

Bank Public και Πειραιώς. Αυτές οι τρεις µετοχές θα αποτελέσουν τις επιλογές µας από 

αυτόν τον κλάδο διότι ο συνδυασµός και των τεσσάρων δεικτών που εξετάσαµε τις καθιστά 

ως τις ελκυστικότερες µετοχές του κλάδου. Πιο συγκεκριµένα, η µετοχή της τράπεζας 

Κύπρου  έχει χαµηλό δείκτη P/E, σε σχέση µε τα κλαδικά στοιχεία πάντα, δείκτη P/BV 

κοντά στη µονάδα, όχι πολύ υψηλό δηλαδή, το χαµηλότερο δείκτη C/S του κλάδου και τέλος 

υψηλή µερισµατική απόδοση. Η µετοχή της τράπεζας Cyprus Popular Bank Public έχει 

χαµηλό δείκτη P/E και αυτή, δείκτη P/BV κοντά στη µονάδα και την υψηλότερη 

µερισµατική απόδοση του κλάδου. Στο µόνο δείκτη που υστερεί είναι αυτός της 

κεφαλαιοποίσης προς κύκλο εργασιών. Τέλος, η µετοχή της Πειραιώς παρουσίασε το 

χαµηλότερο δείκτη P/E του κλάδου, δείκτη P/BV µικρότερο της µονάδας, έναν από τους 

χαµηλότερους δείκτες C/S και παρόλο το γεγονός ότι δεν µοίρασε µερίσµατα από το 2008 

και µετά, όπως άλλωστε  και καµία άλλη τράπεζα εκτός των δύο παραπάνω, κρίνεται ως η 

τρίτη καλύτερη επιλογή από αυτόν τον κλάδο. 
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Κατσκευαστικός κλάδος 

 
 
Μετοχή P/E P/BV C/S Μερισµατική 

Απόδοση 
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ  62,474 0,394 0,504 1,03 
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ  18,193 0,790 0,996 1,75 
Έδραση-Ψαλ. 79,153 1,716 0,769 0,53 
Ελλάκτωρ  182,44 1,429 1,066 1,93 
Μεσοχωρίτη  31,688 0,604 0,347 1,66 
Μηχανική  8,7693 0,502 0,726 5,53 
Μόχλος  337,43 5,578 2,710 0 
Αθηνά  90,545 0,403 0,238 0 
ΑΕΓΕΚ  34,916 6,417 2,426 0 
J&P-ΑΒΑΞ  18,487 1,292 0,549 2,29 
Ι.Κλουκ.-Ι.Λάπ.  64,788 1,156 1,353 5,67 
Ιντρακόµ Κατ. 277,25 1,979 1,267 0,30 
∆οµική Κρήτης  13,226 0,849 1,502 0,64 
Εκτέρ  15,949 0,467 1,013 4,90 
∆ιεκάτ  4,5864 1,855 0,230 0 
Προοδευτική  295,83 0,298 0,456 0 
Βιοτέρ  248,17 1,985 1,951 0,64 
 
 

Από τον κλάδο των κατασκευών οι µετοχές οι οποίες ξεχώρισαν είναι αυτές των  J&P-

ΑΒΑΞ και ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ. Πρώτη επιλογή είναι αυτή της µετοχής J&P-ΑΒΑΞ η διότι 

σύµφωνα µε όλους τους δείκτες αλλά και τα κυριότερα οικονοµικά µεγέθη, όπως αυτά 

προκύπτουν από τους δηµοσιευµένους λογαριασµούς της, αποτελεί την ιδανικότερη επιλογή 

αυτού του κλάδου. Αναλυτικότερα, έχει έναν από τους καλύτερους δείκτες P/E του κλάδου, 

σε σχέση πάντα και µε την τιµή της µετοχής και το ύψος των κερδών, δείκτη P/BV πολύ 

κοντά στη µονάδα, πολύ χαµηλό δείκτη C/S και τέλος σταθερή και σχετικά υψηλή 

µερισµατική απόδοση, σε σχέση πάντα µε τα γενικότερα κλαδικά στοιχεία. Μετά ακολουθεί 

η µετοχή της ΓΕΚΤΕΡΝΑ µε επίσης αξιόλογο δείκτη P/E, δείκτη P/BV χαµηλότερο της 

µονάδας, δείκτη C/S χαµηλό και πιο συγκεκριµένα µικρότερο της µονάδας και τέλος είναι 

από τις ελάχιστες που παρουσιάζουν σταθερή διανοµή µερίσµατος 
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Ασφαλιστικός κλάδος 
 
 
Μετοχή P/E P/BV C/S Μερισµατική 

Απόδοση 
Γιουροµπρόκερς  6,1134 2,607 2,127 7,76 
Ευρωπαϊκή Πίστη  13,624 1,122 0,458 5,58 
Ασπίς Πρόνοια  33,332 4,926 0,586 0 
 
 
Η επιλογή από αυτόν τον κλάδο είναι η ευκολότερη αφενός γιατί η Aσπίς Πρόνοια δεν έχει 

άδεια λειτουργίας από το 2009 και διώκεται ποινικά και αφετέρου µία εταιρία παρουσιάζει 

µε διαφορά τα καλύτερα στοιχεία. Η εταιρία αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Πίστη. Αυτή η 

µετοχή θα είναι η επιλογή µας από αυτόν τον κλάδο. Ειδικότερα, η εταιρία αυτή είναι η µόνη 

που παρουσιάζει κέρδη µετά φόρων καθόλη τη διάρκεια της περιόδου που εξετάζουµε ενώ η 

Γιουροµπρόκερς παρουσιάζει ζηµίες από το 2007 και µετά. Επίσης, έχει το χαµηλότερο 

δείκτη P/BV του κλάδου της ο οποίος είναι κοντά στη µονάδα,το χαµηλότερο δείκτη C/S και 

τέλος είναι η µόνη που διανέµει µερίσµατα στους µετόχους της κατά τα τελευταία έτη της 

εξετασθείσας περιόδου και για αυτό έχει και υψηλή µερισµατική απόδοση. 

 

Κλάδος Πετρελαίου και Αερίου 
 
 
Μετοχή P/E P/BV C/S Μερισµατική 

Απόδοση 
Μότορ Όιλ  12,522 1,514 0,126 6,38 
Ελλην. Πετρέλαια  25,724 1,099 0,344 5,65 
Ελινόιλ  42,282 1,184 0,071 2,23 
 
 
Ο κλαδος αυτός όπως αποδείχθηκε και µέσα από την εκπόνηση αυτής της εργασίας είναι ο 

πιο ελκυστικός κλάδος µε τα καλύτερα αποτελέσµατα τηρουµένων των αναλογιών. Από τον 

κλάδο αυτόν λοιπόν θα επιλέξουµε δύο µετοχές. Αυτές είναι η µετοχή της Μότορ Όιλ 

πρωτίστως και η µετοχή των ΕΛΠΕ στη συνέχεια. Η µετοχή της Μότορ Όιλ παρουσίασε το 

χαµηλότερο δείκτη P/E του κλάδου µε τα υψηλότερα κέρδη ανά µετοχή παράλληλα, δείκτη 

P/BV κάτω από τις δύο µονάδες, πολύ χαµηλό δείκτη C/S και τέλος την υψηλότερη 

µερισµατική απόδοση. Η δεύτερή µας επιλογή, αυτή της µετοχής των ΕΛΠΕ, αν και έχει 

υψηλό δείκτη P/E είχε όµως σχετικά υψηλά κέρδη ανά µετοχή , έχει το χαµηλότερο δείκτη 

P/BV του κλάδου ο οποίος είναι πολύ κοντά στη µονάδα, χαµηλό δείκτη C/S και υψηλή 

µερισµατική απόδοση πάνω από 5 τοις εκατό. 
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Κλάδος Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας 

 
 
Μετοχή P/E P/BV C/S Μερισµατική 

Απόδοση 
∆ΕΗ 52,919 0,773 0,882 3,76 
Τέρνα Ενεργ. 34,307 1,514 8,016 1,20 
Ε.Υ.Α.Θ 13,342 1,746 1,866 2,80 
Ε.Υ∆.ΑΠ  46,543 0,921 1,961 1,23 
 
 
Από τον κλάδο αυτό θα επιλέξουµε δύο µετοχές οι οποίες  η πρώτη είναι αυτή της ∆ΕΗ και 

η δεύτερη αυτή της ΕΥΑΘ. Η ∆ΕΗ παρουσίασε τα καλύτερα αποτελέσµατα στους δείκτες 

αλλά και σε άλλα βασικά οικονοµικά µεγέθη. Αν και ο δείκτης P/E είναι ο υψηλότερος του 

κλάδου, κατά τη τελευταία διετία 2009-2010 η ∆ΕΗ είχε αφενός πάρα πολύ υψηλά κέρδη 

ανά µετοχή(πάνω από 2 ευρώ ανά µετοχή) και αφετέρου σχετικά χαµηλή χρηµατιστηρική 

τιµή σε σχέση µε το άµεσο παρελθόν. Επιπροσθέτως, έχει δείκτη P/BV µικρότερο της 

µονάδας ο οποίος είναι και ο χαµηλότερος στον κλάδο, όπως επίσης και το χαµηλότερο 

δείκτη C/S. Τέλος, η µερισµατική της απόδοση είναι η υψηλότερη στον κλάδο µε ποσοστό 

πάνω από 3 τοις εκατό. Τώρα όσον αφορά τη δεύτερη µετοχή, αυτή της ΕΥΑΘ, έχει το 

χαµηλότερο δείκτη P/E µε διαφορά από τις υπόλοιπες, δείκτη P/BV µικρότερο των δύο 

µονάδων, χαµηλό δείκτη C/S και τέλος τη δεύτερη καλύτερη µερισµατική απόδοση του 

κλάδου. Ο λόγος που προτιµήθηκε αυτή η µετοχή και όχι αυτή της ΕΥ∆ΑΠ που έχει 

παραπλήσια αποτελέσµατα είναι διότι η µετοχή της ΕΥΑΘ είχε υψηλότερα κέρδη ανά 

µετοχή σε όλη τη δίαρκεια 2005-2010,  λίγο χαµηλότερο δείκτη C/S και φυσικά υψηλότερη 

µερισµατική απόδοση. 
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ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
 

 
Μετοχή Κωδικός Χ.Α 

 1)                       Μότορ Όιλ ΜΟΗ 
 2)                Ελληνικά Πετρέλαια ΕΛΠΕ 
 3)                    Τράπεζα Κύπρου ΚΥΠΡ 
 4)            Cyprus Popular Bank Public ΛΑΙΚΗ 
 5)                    Τράπεζα Πειραιώς ΠΕΙΡ 
 6)                           ∆ΕΗ ∆ΕΗ 
 7)                          ΕΥΑΘ ΕΥΑΠΣ 
 8)                  Ευρωπαϊκή Πίστη ΕΥΠΙΚ 
 9)                     J&P-ΑΒΑΞ  ΑΒΑΞ 
10)                   ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ ΓΕΚΤΕΡΝΑ 
 
Οι µετοχές στον παραπάνω πίνακα κατανεµήθηκαν µε  σειρά προτεραιότητας. Με βάση 

λοιπόν τα γενικότερα στοιχεία των κλάδων και των εταιριών που τους απαρτίζουν όπως αυτά 

προέκυψαν µέσα από τη συγκεκριµένη έρευνα αλλά και µε βάση τις προοπτικές που 

εµφανίζουν οι κλάδοι για µία καλύτερη πορεία στο απώτερο µέλλον θα προτιµήσουµε πρώτα 

τις µετοχές από τον κλάδο περτρελαίου και αερίου, έπειτα αυτές του τραπεζικού κλάδου, στη 

συνέχεια του κλάδου των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, µετά τη µόνη που αντιπροσωπέυει τον 

αφαλιστικό κλάδο και τέλος αυτές του κατασκευαστικού κλάδου. 

 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Η θεµελιώδης ανάλυση είναι µία µέθοδος επίλογής µετοχών η οποία στηρίζεται κυρίως στη 

µελέτη των θεµελιωδών µεγεθών που επηρεάζουν την οικονοµία, τον κλάδο και την εταιρία. 

Με την αναγνώριση των θεµελιωδών µεταβλητών καταλήγουν στις εκτιµήσεις τους για την 

εξέλιξη της αγοράς µετοχών. Με την θεµελιώδη ανάλυση, ο επενδυτής προσπαθεί να 

αξιολογήσει τις προοπτικές ανάπτυξης και κερδοφορίας µιας επιχείρησης και να προβλέψει 

την µελλοντική της πορεία και κατ’ επέκταση την µελλοντική τιµή της µετοχής της. Η 

εµπεριστατωµένη εξέταση της οικονοµίας µέσα στην οποία λειτουργεί η συγκεκριµένη 

επιχείρηση, η εξέταση του παραγωγικού κλάδου ή δραστηριότητας της επιχείρησης και τέλος 

η εξέταση των µεγεθών (µέσω λογιστικών καταστάσεων) και άλλων στοιχείων της εν λόγω 

επιχείρησης βοηθάει έναν επενδυτή που ενδιαφέρεται για επενδύσεις µε µακροχρόνιο 

ορίζοντα να επιλέξει τις καλύτερες µετοχές για το χαρτοφυλάκιό του οι οποίες 

µακροπρόθεσµα θα του αποδώσουν κέρδη. Με λίγα λόγια η θεµελιώδης ανάλυση έχει ως 

βασικό σκοπό να υποδείξει σε έναν επενδυτή ποιές µετοχές αποτελούν καλά επενδυτικά 
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προϊόντα και ποιές όχι. Το ζητούµενο για κάθε επενδυτή είτε µε βραχυχρόνιο είτε µε 

µακροχρόνιο ορίζοντα είναι το κέρδος και έτσι λοιπόν η θεµελιώδης ανάλυση του δίνει τη 

δυνατότητα να διαµορφώσει µία ολοκληρωµένη και πλήρης άποψη όχι µόνο για τις µετοχές 

που τυχόν θα επιλέξει αλλά και για το ευρύτερο περιβάλλον µέσα στο οποίο κινούνται µε 

τελικό αποτέλεσµα αποδοτικότερες επενδυτικές επιλογές. 

 

 Η πιο διαδεδοµένη µέθοδος της θεµελιώδους ανάλυσης είναι αυτή που στηρίζεται στη 

χρήση των αριθµοδεικτών, όπως έγινε και σε αυτήν την εργασία. Μετά το πέρας αυτής 

διαδικασίας και την εύρεση των παραπάνω δεικτών για να είµαστε σε θέση να κάνουµε όσο 

το δυνατόν καλύτερες επενδυτικές επιλογές οφείλουµε να λάβουµε και άλλα σηµαντικά 

χρηµατοοικονοµικά µεγέθη τα οποία θα τα αντλήσουµε από τους σηµαντικότερους 

οικονοµικούς λογαριασµούς της εκάστοτε εταιρίας. Αυτοί οι λογαριασµοί είναι ο 

ισολογισµός και τα αποτελέσµατα χρήσης από όπου θα διαφανεί η χρηµατοοικονοµική 

διάρθρωση της εταιρίας. Από εκεί και πέρα όµως ο κάθε επενδυτής αξιολογεί διαφορετικά τα 

αποτελέσµατα βασιζόµενος και σε δικά του υποκειµενικά κριτήρια. Ανάλογα δηλαδή µε το 

επενδυτικό προφίλ και τη φιλοσοφία  ενός επενδυτή γίνεται η τελική επιλογή των µετοχών 

για την επένδυση κεφαλαίων.  Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η θεµελιώδης ανάλυση δίνει τα πιο 

έγκυρα αποτελέσµατα από κάθε είδους άλλη τεχνική επιλογής και αξιολόγησης µετοχών, 

οµως δεν παύει να είναι µία ιδιαιτέρως χρονοβόρα διαδικάσία αφού απαιτείται τεράστιος 

όγκος δεδοµένων για να φτάσει κάποιος στο τελευταίο στάδιο της επιλογής των µετοχών. 

Επίσης απαιτούνται και άρτιες γνώσεις γαι τη διεξαγωγή µίας τόσο µεγάλης και επίπονης 

διαδικασίας. Παρόλα αυτά όµως, οι επενδυτές που χαρακτηρίζονται από µακροχρόνιες 

θέσεις στο χρηµατιστήριο προτιµούν αυτή τη µέθοδο για να επενδύσουν τα κεφάλαιά τους 

αφού η ιστορία έχει δείξει ότι αποτελεί την καλύτερη επιλογή. 

 

Τώρα όσον αφορά την εκπόνηση αυτής της διπλωµατικής εργασίας εάν και πρόκειται για µία 

χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία, µέσω της θεµελιώδους ανάλυσης µπορεί να ισχυριστεί 

κάποιος ότι ένας επενδυτής ζυµώνεται και αποκτά τα κατάλληλα εφόδια για να ανταπεξέλθει 

στις απαιτήσεις του σκληρού και δύσκολου επενδυτικού κόσµου. Κατά τη γνώµη µου, η 

θεµελιώδης ανάλυση είναι η ιδανικότερη µέθοδος για την επιλογή µετοχών γιατί ο επενδυτής 

ενηµερώνεται για το ευρύτερο περιβάλλον το οποίο επηρεάζει την πορεία ενός 

χρηµατιστηρίου και των µετοχών ειδικότερα και δεν στηρίζει τις επιλογές του αποκλειστικά 

και µόνο σε βραχυχρόνιους δείκτες. Επιπροσθέτως, πιστεύω ότι ένας επενδυτής είναι 

καλύτερο να έχει µακροχρόνιες βλέψεις και να µην δρα βάσει βραχυχρόνιων αποτελεσµάτων 
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και αντιλήψεων. Εξάλλου οι καλύτεροι επενδυτές µε τα υψηλότερα κέρδη είναι οι 

µακροχρόνιοι επενδυτές µε σταθερή θέση στις επιλογές τους όπως έχει αποδειχθεί από την 

πορεία του χρηµατιστηρίου. 

 

Τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας δυστυχώς δεν είναι ενθαρρυντικά γιατί σύµφωνα µε τα 

όσα περιγράψαµε στα παραπάνω κεφάλαια η ελληνική οικονοµία ταλανίζεται από τα 

σοβαρότερα οικονοµικά, και όχι µόνο, προβλήµατα της σύγχρονης ιστορίας της. Τα 

αποτελέσµατα που παραθέσαµε για την κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας, κυρίως κατά 

την τελευταία τριετία της περιόδου που εξετάζουµε 2008-2010 έδειξαν ότι η Ελλάδα 

βρίσκεται σε δεινή θέση. Επίσης η κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι κλάδοι είδαµε ότι 

δεν κρίνεται ως αισιόδοξη και άµεσο επακόλουθο ήταν η πτωτική πορεία των περισσότερων 

µετοχών που εξετάσαµε. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν οφείλει ο κάθε επενδυτής να 

εξετάζει όλες τις παραµέτρους που πλαισιώνουν τον χώρο του χρηµατιστηρίου και το 

επηρεάζουν άµεσα γιατί η πορεία του χρηµατιστηρίου είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την 

πορεία της εκάστοτε εθνικής οικονοµίας και φυσικά µε την πορεία του κλάδου όπου ανήκουν 

οι µετοχές. Με δεδοµένο λοιπόν ότι σήµερα η πλειονότητα των εισηγµένων εταιρειών 

αποτιµάται µε χαµηλές χρηµατιστηριακές τιµές κάποιος θα µπορούσε να υποστηρίξει ότι το 

Χ.Α. είναι µακροπρόθεσµα υποτιµηµένο, ιδιαίτερα αν συνεκτιµηθεί η πρόβλεψη των 

διάφορων διεθνών οργανισµών για ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας µακροπρόθεσµα. 

Άρα λοιπόν, θα άξιζε να τοποθετηθεί µακροπρόθεσµα ένας επενδυτής στις µετοχές που 

επιλέξαµε διότι είναι πολύ πιθανόν το κλίµα να αντιστραφεί και η ελληνική οικονοµία να 

ανακάµψει συµπαρασύροντας και το ελληνικό χρηµατιστήριο σε άνοδο. 
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