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ΠΕΡΙΛΗΨΗ (ABSTRACT) 

 

 

Στην εν λόγω διπλωματική εργασία, με τίτλο «Προσδιορισμός Αξίας 

Εταιρείας βάσει Ταμειακών Ροών: Περίπτωση της Coca-Cola Ελληνικής Εταιρίας 

Εμφιαλώσεως Α.Ε.», επισημαίνω την ανάγκη για τον προσδιορισμό της πραγματικής 

(εσωτερικής) αξίας των εταιρειών. Στη συνέχεια παρουσιάζω και αναλύω τον 

προσδιορισμό της αξίας των εταιρειών ως μια διαδικασία αποτίμησης με πέντε 

βήματα, σε μια γενική προσαρμόσιμη μορφή ερευνητικής έκθεσης αποτίμησης, που 

χρησιμοποιούν πιστοποιημένοι χρηματοοικονομικοί αναλυτές ώστε να 

προσδιορίσουν την πραγματική αξία των εταιρειών (κατά επέκταση της μετοχής 

τους) και να τις βοηθήσουν να μεγιστοποιήσουν την αξία τους. Συγκεκριμένα, στο 

βήμα επιλογής του κατάλληλου μοντέλου αποτίμησης, επιλέγω να αναλύσω και να 

παρουσιάσω το μοντέλο αποτίμησης βάσει ταμειακών ροών που είναι ένα μοντέλο 

παρούσας αξίας και βασίζεται στις ελεύθερες ταμειακές ροές σε επίπεδο εταιρείας και 

εξηγώ τους λόγους που το κάνω αυτό. Για την κατανόηση των παραπάνω δίνω μια 

προσωπική ερευνητική έκθεση αποτίμησης  στην περίπτωση της Coca-Cola 

Ελληνικής Εταιρείας Εμφιαλώσεως Α.Ε., που εκπονήθηκε και παρουσιάστηκε 

προσωπικά από εμένα σε εθνικό επίπεδο στον διεθνή διαγωνισμό του Ινστιτούτου 

Πιστοποιημένων Χρηματοοικονομικών Αναλυτών (CFA),  εκπροσωπώντας το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, δίνοντας τέλος την κατάλληλη επενδυτική σύσταση που 

αφορά την μετοχή της. Συνοψίζοντας, καταλήγω στο συμπέρασμα πως η χρήση του 

μοντέλου αποτίμησης βάσει ταμειακών ροών σε συνδυασμό με άλλα μοντέλα, 

θεωρείται συνεχώς όλο και πιο απαραίτητη, καθώς καθορίζει την επιτυχία ή την 

αποτυχία των επενδυτικών αποφάσεων που αποφέρουν θετικές ταμειακές ροές στην 

εταιρεία και κατά επέκταση στους μετόχους της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

1.1. Το Ερευνητικό Πρόβλημα  

 

Η τρέχουσα οικονομική κρίση έχει προκαλέσει την ανησυχία των επενδυτών 

σχετικά με την επενδυτική τους δραστηριότητα. Σε ένα τέτοιο κλίμα αβεβαιότητας η 

ανάγκη για τον προσδιορισμό της πραγματικής αξίας των εταιρειών και κατά 

επέκταση της μετοχής τους είναι σημαντική. Καθημερινά χιλιάδες συμμετέχοντες 

στον τομέα των επενδύσεων έρχονται αντιμέτωποι με τον εξής προβληματισμό: Ποια 

είναι η πραγματική αξία της εταιρείας; Πόσο πραγματικά αξίζει η μετοχή της; Η τιμή 

στην οποία διαπραγματεύεται η συγκεκριμένη μετοχή είναι εύλογη; Οι απαντήσεις 

στα ερωτήματα αυτά καθορίζουν συνήθως την επιτυχία ή την αποτυχία στην επίτευξη 

των επενδυτικών στόχων. Για μια ομάδα συμμετεχόντων, τους χρηματοοικονομικούς 

αναλυτές, τα παραπάνω ερωτήματα και οι πιθανές απαντήσεις τους είναι ιδιαίτερα 

κρίσιμα, για τον προσδιορισμό της αξίας της εκάστοτε εταιρείας και κατά επέκταση 

της μετοχής της, καθώς είναι το επίκεντρο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και 

αποφάσεων τους.  

Για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας, ένας χρηματοοικονομικός 

αναλυτής πρέπει να κάνει αποτίμηση. Αποτίμηση είναι η εκτίμηση της αξίας ενός 

περιουσιακού στοιχείου, βασίζεται είτε σε μεταβλητές που θεωρούνται ότι 

σχετίζονται με τις μελλοντικές αποδόσεις των επενδύσεων ή σε συγκρίσεις με 

παρόμοια περιουσιακά στοιχεία. Η δεξιότητα στην αποτίμηση είναι ένα πολύ 

σημαντικό στοιχείο της επιτυχίας στις επενδύσεις. Η αποτίμηση βασίζεται σε μία ή 

και περισσότερες μεθόδους. Καθώς η κάθε μέθοδος δίνει και τη δική της αποτίμηση, 

το ερώτημα που ανακύπτει είναι ποια μέθοδος είναι η πιο αξιόπιστη. Η απάντηση σε 

αυτό το ερώτημα δεν είναι απλή, αλλά η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου διαφέρει 

από εταιρεία σε εταιρεία καθώς τα θεμελιώδη μεγέθη που απεικονίζουν τη 

δημιουργία αξίας διαφέρουν ανάλογα με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της κάθε 

εταιρείας.  
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Στη παρούσα εργασία το πρόβλημα το οποίο θα αναλυθεί είναι ο 

προσδιορισμός της αξίας μιας εταιρείας, και κατά επέκταση της μετοχής της, που 

βασίζεται στη μέθοδο αποτίμησης βάσει ταμειακών ροών αλλά και η εφαρμογή του 

σε μορφή ερευνητικής έκθεσης αποτίμησης στην περίπτωση της Coca-Cola 

Ελληνικής Εταιρείας Εμφιαλώσεως Α.Ε..  

 

1.2. Σκοπός και Στόχοι της Μελέτης  

 

Η μελέτη αυτή έχει ως σκοπό την ολοκληρωμένη παρουσίαση της διαδικασίας 

του προσδιορισμού της αξίας μιας εταιρείας, και κατά επέκταση της αξίας της 

μετοχής της,  βάσει του μοντέλου αποτίμησης ταμειακών ροών σε μορφή ερευνητικής 

έκθεσης αποτίμησης με χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής στην περίπτωση της 

Coca-Cola Ελληνικής Εταιρείας Εμφιαλώσεως Α.Ε.. Ειδικότερα έχει ως σκοπό την 

κατανόηση ότι ο προσδιορισμός της αξίας μιας εταιρείας αφορά ουσιαστικά την 

κατανόηση των δυνατοτήτων και των προοπτικών της στο περιβάλλον στο οποίο 

δραστηριοποιείται μέσω της συγγραφής αναλυτικής ερευνητικής έκθεσης αποτίμησης 

ώστε η εταιρεία να είναι σε θέση να λάβει τις κατάλληλες επενδυτικές αποφάσεις 

μεγιστοποιώντας την αξία της και κατά επέκταση της αξίας του μετοχικού κεφαλαίου 

της. Επιπλέον, να καταδείξει τη συνεισφορά της μεθόδου βάσει ταμειακών ροών και 

τα οφέλη που μπορεί να προσδώσει ως μέθοδος αποτίμησης σε συνδυασμό με άλλες 

μεθόδους όπως στην περίπτωση της Coca-Cola Ελληνικής Εταιρείας Εμφιαλώσεως 

Α.Ε..  

Οι ειδικοί στόχοι είναι οι αναγνώστες της μελέτης να καταφέρουν: 

 να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη προσδιορισμού της πραγματικής (εσωτερικής) 

αξίας μιας εταιρείας και κατά επέκταση της μετοχής της  

 να αναγνωρίσουν σε ποιον ανατίθεται το έργο του προσδιορισμού της αξίας των 

εταιρειών/ μετοχών και με ποιο τρόπο βοηθάει τις εταιρείες  

 να γνωρίσουν την μορφή μια ερευνητικής έκθεσης αποτίμησης  

 να κατανοήσουν τη διαδικασία αποτίμησης των εταιρειών  

 να αναγνωρίσουν το μοντέλο βάσει ταμειακών ροών και τις προσεγγίσεις του με 

τους αντίστοιχους τύπους ανάλογα με το αν η ελεύθερη ταμειακή ροή είναι προς 

το σύνολο της εταιρείας ή προς τα ίδια κεφάλαια  
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 να εντοπίσουν τις μεταβλητές από τις οποίες εξαρτάται το μοντέλο, το πως 

υπολογίζονται αυτές αλλά και τις παραλλαγές αυτού του  μοντέλου 

 να αναγνωρίσουν την αξία της ερευνητικής έκθεσης αποτίμησης στην περίπτωση 

της Coca Cola Ελληνικής Εταιρείας Εμφιαλώσεως Α.Ε. στην λήψη επενδυτικής 

σύστασης για τη μετοχή της και να επιδιώξουν την χρήση της σε ανάλογη 

περίπτωση  

 

1.3. Ερωτήματα της Μελέτης  

 

 Πως ορίζεται ο προσδιορισμός της αξίας μιας εταιρείας και κατά επέκταση της 

μετοχής της; 

 Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο συνιστάται ο προσδιορισμός της αξίας μιας 

εταιρείας, σε ποιον ανατίθεται και πως βοηθάει τις εταιρείες;  

 Ποια μέρη καλύπτει η ερευνητική έκθεση αποτίμησης; 

 Ποια είναι τα βήματα της διαδικασίας αποτίμησης των εταιριών; 

 Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του μοντέλου βάσει ταμειακών 

ροών που προτείνεται σε σχέση με άλλα μοντέλα;   

 Ποιο είναι το μοντέλο βάσει ταμειακών ροών, ποιες οι προσεγγίσεις/ ο τύπος του, 

από ποιες μεταβλητές εξαρτάται/ πως υπολογίζονται και ποιες είναι οι παραλλαγές 

του μοντέλου; 

 Ποια είναι τα κύρια σημεία της ερευνητικής έκθεσης αποτίμησης της Coca-Cola 

Ελληνικής Εταιρείας Εμφιαλώσεως Α.Ε., σε ποια μοντέλα αποτίμησης βασίστηκε 

και ποια είναι η επενδυτική σύσταση της; 

 

1.4. Πρωτοτυπία της Έρευνας και Παραγόμενα Οφέλη 

 

Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως βασικό σκοπό να παρουσιάσει τον τρόπο με 

τον οποίο προσδιορίζεται η πραγματική (εσωτερική) αξία μιας εταιρείας και κατά 

επέκταση η αξία της μετοχής της, σε μορφή ερευνητικής έκθεσης αποτίμησης βάσει 

του μοντέλου αποτίμησης ταμειακών ροών καταλήγοντας σε κατάλληλη επενδυτική 

σύσταση. Ενδιαφέρει όχι μόνο να καταδειχθεί το μοντέλο βάσει ταμειακών ροών, οι 

οποίες αποτελούν τον βασικότερο ίσως παράγοντα δημιουργίας αξίας, αλλά γίνεται 

και μια προσπάθεια παρουσίασης των πλεονεκτημάτων και αδυναμιών αυτού του 



13 

 

μοντέλου σε σχέση με άλλα. Στο σημείο αυτό έγκειται και η πρωτοτυπία της έρευνας, 

γιατί δεν περιορίζεται στην ανάλυση όρων, εννοιών και μεθοδολογίας αλλά επιπλέον 

παρουσιάζει μια προσωπική εφαρμογή ερευνητικής έκθεσης αποτίμησης για τον 

προσδιορισμό της αξίας της Coca Cola 3E και κατά επέκταση της μετοχής της  ώστε 

να ληφθεί η κατάλληλη επενδυτική σύσταση: αν πρέπει να αγοράσουν την μετοχή, να 

την πουλήσουν ή να την κρατήσουν στην κατοχή τους όσοι την έχουν στο 

χαρτοφυλάκιο τους.  

Η συγκεκριμένη ερευνητική έκθεση αποτίμησης της Coca Cola 3E 

εκπονήθηκε και παρουσιάστηκε στα αγγλικά στα πλαίσια του διεθνή διαγωνισμού 

του Ινστιτούτου Πιστοποιημένων Χρηματοοικονομικών Αναλυτών (CFA) σε εθνικό 

επίπεδο, στον οποίο συμμετείχα εκπροσωπώντας το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

Έλαβε την μέγιστη βαθμολογία σε επίπεδο έκθεσης μεταξύ πέντε πανεπιστημίων της 

Ελλάδας και ήρθε τρίτη σε συνολική βαθμολογία. Ήταν αρκετά δύσκολο έργο για να 

το κάνει κανείς μόνος του σε σύντομο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τις 

ημερομηνίες που δόθηκαν, χωρίς εξειδικευμένη γνώση του αντικειμένου και μια 

πραγματικά πρόκληση για έμενα που κατάφερα να το ολοκληρώσω αξιέπαινα. Αύτη 

μου η εμπειρία λοιπόν στάθηκε αφορμή για την συγγραφή της συγκεκριμένης 

διπλωματικής εργασίας, χρησιμοποιώντας το μοντέλο αποτίμησης βάσει ταμειακών 

ροών και μάλιστα σε συνδυασμό με άλλα μοντέλα ώστε να εξαλειφθούν οι αδυναμίες 

του.   

 

1.5. Διάρθρωση της Μελέτης 

 

Η εργασία ξεκινάει με την προβολή του πίνακα περιεχομένων, πινάκων και 

διαγραμμάτων, τις αφιερώσεις, τις ευχαριστίες και την περίληψη. Ακολουθεί το 

εισαγωγικό κεφάλαιο 1 που περιγράφει τους στόχους και τη δομή της μελέτης αυτής, 

θέτει τα ερωτήματα που θα απαντηθούν στα επόμενα τέσσερα κεφάλαια και τα 

θεμέλια στα οποία θα βασιστούν. Μετά τις ενότητες αυτές, αρχίζει το κεφάλαιο 2, με 

τίτλο «Βιβλιογραφική Ανασκόπηση» όπου αναλύεται ο προσδιορισμός αξίας μιας 

εταιρείας ως μια διαδικασία αποτίμησης σε μορφή ερευνητικής έκθεσης. Εν συνεχεία 

στο κεφάλαιο 3 γίνεται επισκόπηση του μοντέλου αποτίμησης βάσει ταμειακών 

ροών, το οποίο επιλέχθηκε ως το πιο κατάλληλο να αναλυθεί λαμβάνοντας υπόψη τα 

χαρακτηριστικά της εταιρείας που θα αναλυθεί στο επόμενο κεφάλαιο. Το κεφάλαιο 
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4 λοιπόν, εμπεριέχει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα προσδιορισμού αξίας εταιρείας, 

και κατά επέκταση της μετοχής της, βάσει ταμειακών ροών στην περίπτωση της 

Coca-Cola Ελληνικής Εταιρίας Εμφιαλώσεως Α.Ε. σε μορφή ερευνητικής έκθεσης, 

για την καλύτερη κατανόηση των όσων ειπώθηκαν σε προηγούμενα κεφάλαια. 

Παράλληλα, καταγράφονται τα συμπεράσματα που εξάγονται από την χρήση του 

μοντέλου αποτίμησης εταιρείας βάσει ταμειακών ροών και παρατίθενται προτάσεις 

για την επιτυχημένη εφαρμογή του. Τέλος, τα συμπεράσματα συνολικά της εργασίας 

και ο επίλογος, η βιβλιογραφία και οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

 

2.1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο ακολουθεί µια ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς 

βιβλιογραφίας και άρθρων. Αναλύεται ως όρος ο προσδιορισμός αξίας εταιρείας και 

κατά επέκταση της μετοχής της. Γίνεται αναφορά στους λόγους που επιβάλουν τον 

προσδιορισμό αξίας μιας εταιρείας, τους άμεσα ενδιαφερόμενους που βοηθάει και 

αυτούς που επηρεάζει. Τέλος παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίζεται η 

αξία μιας εταιρείας με συγκεκριμένα βήματα ανάλυσης ως μέρος του γενικότερου 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος της και επισημαίνεται η σημασία της στην επιλογή 

της κατάλληλης μεθόδου για τον προσδιορισμό της αξίας (αποτίμησης) μιας εταιρείας 

και κατά επέκταση της μετοχής της ώστε να ληφθεί η κατάλληλη επενδυτική 

απόφαση της αγοράς, της πώλησης ή της διακράτησης της. 

 

2.2. Προσδιορισμός Αξίας Εταιρείας 

 

Μία εταιρία είναι μία επένδυση και ως επένδυση αφορά στην δέσμευση ενός 

κεφαλαίου με σκοπό την εξασφάλιση κέρδους. Μπορούμε επομένως να πούμε απλά 

ότι η αξία της Εταιρείας είναι η ικανότητά της να παράγει, τώρα και στο μέλλον, 

καθαρό κέρδος για τους μετόχους της.  Η ικανότητα αυτή να παράγει κέρδη, τώρα και 

στο μέλλον, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, άλλους εσωτερικούς και άλλους 

εξωτερικούς. Επειδή η εταιρεία είναι ένας οργανισμός μέσα σε ένα συνεχώς 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον, οι ικανότητες της να λειτουργήσει αποδοτικά μέσα στο 

επιχειρησιακό περιβάλλον και να παράγει κέρδη είναι στενά συνδεδεμένη με:  

α) τους ανθρώπους της 

β) τις δομές και τα συστήματά της  

γ) τις διαδικασίες και τον τρόπο οργάνωσής της 

δ) τη στρατηγική που έχει αποφασίσει να ακολουθήσει 

ε) τα απορρέοντα από αυτά πελατολόγιο, έσοδα και κέρδη.  
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 Τα παραπάνω άυλα στοιχεία μαζί με μία σειρά από εξωτερικούς παράγοντες 

όπως: 

α) το μέγεθος και οι προοπτικές του κλάδου, 

β) ο αριθμός και η δύναμη των ανταγωνιστών και 

γ) το μακροοικονομικό περιβάλλον, 

 διαμορφώνουν την τελική ικανότητά της να παράγει κέρδη ή αλλιώς την αξία της. 

 Όλοι οι παραπάνω παράγοντες αντανακλούν θετικά ή αρνητικά στην 

ικανότητά της να παράγει κέρδη και αποδόσεις στους μετόχους της και 

διαμορφώνουν την αξία της. Επιπλέον επειδή όλοι οι παραπάνω παράγοντες 

μεταβάλλονται με το χρόνο είναι σαφές ότι η αξία μία εταιρείας στο χρόνο 

μεταβάλλεται. Όλα αυτά κάνουν σαφές ότι η αξία της εταιρείας σχετίζεται 

περισσότερο με την ικανότητά της να παράγει κέρδη παρά με την σημερινή της 

περιουσία. 

Οι δύο βασικές πηγές χρηματοδότησης μίας οικονομικής μονάδας είναι των 

μετόχων (shareholders) και των πιστωτών (debtholders). Οι πιστωτές (ομολογιούχοι, 

τράπεζες και άλλοι πιστωτές) χορηγούν δάνεια (ξένα κεφάλαια) στην εταιρεία με 

αντάλλαγμα την είσπραξη μίας ταμειακής ροής υπό τη μορφή τόκου ή 

τοκοχρεολυσίου. Οι μέτοχοι, από την άλλη, καταβάλουν μετρητά (συμμετοχή σε ίδια 

κεφάλαια) με αντάλλαγμα συμμετοχικούς τίτλους οι οποίοι τους δίνουν το δικαίωμα 

να εισπράξουν μία ταμειακή ροή υπό τη μορφή μερίσματος. Προκειμένου οι 

δικαιούχοι (claimants) να εισπράξουν τις αντίστοιχες ροές, θα πρέπει η εταιρεία να 

έχει δημιουργήσει αξία μέσω της αποδοτικής επένδυσης των ιδίων και των ξένων 

κεφαλαίων σε περιουσιακά στοιχεία (αποθέματα, πάγιο εξοπλισμό, τεχνολογία, 

know-how και άλλα λειτουργικά στοιχεία). Συνεπώς, η αξία της εταιρείας (enterprise 

value) εξαρτάται από τις ροές που αναμένεται να εισπράξουν οι μέτοχοι και οι 

πιστωτές στο μέλλον. 

 

2.3. Πεδίο Εφαρμογής του Προσδιορισμού Αξίας Εταιρείας 

 

Είναι πολλές οι περιπτώσεις στις οποίες ο προσδιορισμός της αξίας μιας 

εταιρείας είναι απαραίτητος. Συγκεκριμένα, οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές καθώς  

εργάζονται σε μια ευρεία ποικιλία οργανισμών και θέσεων, βρίσκουν οι ίδιοι την 

εφαρμογή των εργαλείων αποτίμησης στον προσδιορισμό της αξίας κάθε εταιρείας 
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για να αντιμετωπίσουν μια σειρά από πρακτικά προβλήματα. Ειδικότερα, οι αναλυτές 

χρησιμοποιούν έννοιες αποτίμησης και μοντέλα στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1. Επιλογή μετοχών. Η επιλογή μετοχών είναι η κύρια χρήση των μεθόδων 

προσδιορισμού αξίας. Οι αναλυτές μετοχικού κεφαλαίου αντιμετωπίζουν συνεχώς το 

ίδιο ερώτημα για κάθε κοινή μετοχή που συμμετέχει σε ένα τρέχον ή μελλοντικό 

χαρτοφυλάκιο, ή για κάθε μετοχή που του ή της έχει ανατεθεί επαγγελματικά να 

αναλύσει: Είναι αυτή μια μετοχή που οι πελάτες μου θα πρέπει να αγοράσουν, να 

πωλήσουν, ή να συνεχίσουν να κατέχουν; Είναι η μετοχή δίκαια αποτιμημένη, 

υπερτιμημένη ή υποτιμημένη,  σε σχέση με τη δική της τιμή αγοράς ή τις τιμές 

συγκρίσιμων μετοχών; 

2. Απόσπαση προσδοκιών αγοράς. Οι τιμές της αγοράς αντανακλούν τις 

προσδοκίες των επενδυτών για τις μελλοντικές προοπτικές των εταιρειών. Οι 

αναλυτές δύναται να ζητήσουν να μάθουν: Ποιες είναι οι προσδοκίες για τις 

μελλοντικές επιδόσεις της εταιρείας σύμφωνα με την τρέχουσα τιμή της αγοράς για 

το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας; Ποιες οι υποθέσεις που αφορούν τα θεμελιώδη 

στοιχεία της εταιρείας που προσδιορίζουν την τρέχουσα τιμή της; (Θεμελιώδη 

Στοιχεία είναι τα χαρακτηριστικά μιας εταιρείας όσον αφορά την αποδοτικότητα, την 

οικονομική ισχύ, ή τον κίνδυνο.). Επίσης αυτές οι ερωτήσεις μπορεί να αφορούν τον 

αναλυτή για διάφορους λόγους: 

 Οι αναλυτές μπορούν να αξιολογήσουν τη λογικότητα των προσδοκιών που 

συνεπάγεται η τιμή αγοράς από τη σύγκριση σιωπηρών προσδοκιών της αγοράς με 

τις δικές του προσδοκίες. 

 Η απόσπαση της προσδοκίας για ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό μπορεί να 

είναι χρήσιμη ως σημείο αναφοράς ή σύγκρισης της αξίας του ίδιου χαρακτηριστικού 

για μια άλλη εταιρεία. 

Για την απόσπαση ή την ανατροπή της προσδοκίας της αγοράς, ο αναλυτής 

επιλέγει ένα μοντέλο αποτίμησης που αναφέρεται στην εκτίμηση των προσδοκιών για 

θεμελιώδη στοιχεία και είναι κατάλληλη, δεδομένου των χαρακτηριστικών της 

μετοχής. Στη συνέχεια ο αναλυτής υπολογίζει τις τιμές για όλα τα θεμελιώδη στοιχεία 

του μοντέλου, εκτός από τους τόκους. Ο αναλυτής λύνει στη συνέχεια για 

συγκεκριμένη αξία τόκων που οδηγεί σε ένα μοντέλο αξίας ισοδύναμο με την 

τρέχουσα τιμή της αγοράς. 
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3. Αξιολόγηση εταιρικών γεγονότων. Οι επενδυτικοί τραπεζίτες, οι εταιρικοί 

αναλυτές και οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές χρησιμοποιούν μεθόδους αποτίμησης 

για να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των εταιρικών γεγονότων όπως είναι οι 

συγχωνεύσεις, οι εξαγορές, οι εκποιήσεις, spin-offs, η διαχείριση εξαγορών και οι 

μοχλευμένες ανακεφαλαιοποιήσεις. Κάθε ένα από αυτά τα γεγονότα μπορεί να 

επηρεάσει τις μελλοντικές ταμειακές ροές της εταιρείας και κατά επέκταση την αξία 

του μετοχικού της κεφαλαίου. Επιπλέον, σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων και 

εξαγορών, οι κοινές μετοχές της εταιρίας χρησιμοποιούνται συχνά ως συνάλλαγμα 

για την απόκτηση, για αυτό οι επενδυτές θέλουν να γνωρίζουν εάν το μετοχικό 

κεφάλαιο αυτό αποτιμάται στη δίκαιη αξία. 

4. Παροχή αμερόληπτων απόψεων. Τα μέρη σε μια συγχώνευση μπορεί να 

υποχρεωθούν να επιδιώξουν μια αμερόληπτη γνώμη σχετικά με τους όρους της 

συγχώνευσης από ένα τρίτο μέρος, όπως μια επενδυτική τράπεζα. Η αποτίμηση 

βρίσκεται στο κέντρο αυτών των γνωμοδοτήσεων. 

5. Αξιολόγηση επιχειρηματικών στρατηγικών και μοντέλων. Οι εταιρείες 

που ασχολούνται με τη μεγιστοποίηση της αξίας των μετόχων πρέπει να αξιολογούν 

τις επιπτώσεις των εναλλακτικών στρατηγικών στην αξία της μετοχής τους. 

6. Επικοινωνία με αναλυτές και μετόχους. Οι αντιλήψεις της αποτίμησης 

διευκολύνουν την επικοινωνία και τη συζήτηση μεταξύ της διοίκησης της εταιρείας, 

των μετόχων και των αναλυτών για μια σειρά θεμάτων που επηρεάζουν την αξία της 

εταιρείας. 

7. Αξιολόγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων. Αν και αυτή η εργασία εστιάζει 

στην περίπτωση εισηγμένης εταιρείας, μια άλλη χρήση των μεθόδων αποτίμησης 

είναι να εκτιμούν την αξία των κοινών μετοχών των ιδιωτικών εταιρειών. Η μετοχή 

των ιδιωτικών εταιρειών, εξ ορισμού, δεν διαπραγματεύεται δημόσια στο 

χρηματιστήριο και κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε μια εκτίμηση της 

αξίας της μετοχής της με την αξία αγοράς της. Για αυτό και για άλλους λόγους, η 

αποτίμηση των ιδιωτικών εταιρειών έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ο αναλυτής 

αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις όσον αφορά την αξιολόγηση αρχικών δημόσιων 

προσφορών (IPOs), για παράδειγμα. 

8. Πληρωμή μεριδίων (αποζημίωση). Η πληρωμή μεριδίων είναι μερικές 

φορές μέρος της Αμοιβής Ανώτατων Στελεχών. Η εκτίμηση της αξίας τους εξαρτάται 

συχνά με τη χρήση εργαλείων αποτίμησης του μετοχικού κεφαλαίου. 

 



19 

 

2.4. Η Διαδικασία Προσδιορισμού Αξίας 

 

2.4.1   Γενικά σχόλια 

 

Στο σημείο αυτό θα στρέψουμε την προσοχή μας στη διαδικασία αποτίμησης. 

Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την κατανόηση της εταιρείας, τη πρόβλεψη των 

επιδόσεων της, και την επιλογή του κατάλληλου μοντέλου αποτίμησης για μια 

δεδομένη εργασία αποτίμησης. Κάθε αποτίμηση που αναλαμβάνει ένας αναλυτής 

μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία με τα ακόλουθα πέντε βήματα: 

1.Κατανόηση της εταιρείας. Αυτή περιλαμβάνει την αξιολόγηση των 

προοπτικών του κλάδου, την ανταγωνιστική της θέση, και τις εταιρικές στρατηγικές. 

Οι αναλυτές χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές, μαζί με την ανάλυση 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την πρόβλεψη της απόδοσης. 

2.Πρόβλεψη των επιδόσεων της Εταιρείας. Οι προβλέψεις των πωλήσεων, 

των κερδών και της χρηματοοικονομικής θέσης (pro forma ανάλυση) είναι τα άμεσα 

δεδομένα για πολλά μοντέλα αποτίμησης.  

3.Επιλογή κατάλληλου Μοντέλου Προσδιορισμού Αξίας (Αποτίμησης). 

Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της εταιρείας και το πλαίσιο της αποτίμησης, κάποια 

μοντέλα αποτίμησης είναι περισσότερο κατάλληλα από κάποια άλλα. 

4.Εισαγωγή Προβλέψεων στην Αποτίμηση. Πέρα από το αποτέλεσμα των 

διάφορων μοντέλων αποτίμησης, η εκτίμηση της αξίας δέχεται κριτική. Μια σε βάθος 

κατανόηση της επιχείρησης και η ικανότητα να προβλέψει κάποιος αναλυτής την 

απόδοση μιας εταιρείας θα βοηθήσει να προσδιορίσει την ποιότητα των προσπαθειών 

αποτίμησης του. 

5. Συμπεράσματα Αποτίμησης. Αναλόγως του σκοπού, ο αναλυτής μπορεί 

να χρησιμοποιήσει τα συμπεράσματα της αποτίμησης για να κάνει μια επενδυτική 

σύσταση για μια συγκεκριμένη μετοχή, να εκφέρει γνώμη σχετικά με την τιμή της 

συναλλαγής ή την αξιολόγηση των οικονομικών πλεονεκτημάτων μιας ενδεχόμενης 

στρατηγικής επένδυσης. 

Τα παραπάνω βήματα εξετάζονται λεπτομερώς στις παρακάτω υποενότητες.   

 

2.4.2   Κατανόηση της εταιρείας.  

 

Η πρόβλεψη των οικονομικών επιδόσεων της εταιρίας, που με τη σειρά της, θα 

καθορίσει την αξία μιας επένδυσης σε μια εταιρεία ή μετοχή, είναι χρήσιμη για να 
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κατανοηθούν τα πλαίσια της οικονομίας και του κλάδου εντός των οποίων λειτουργεί 

η εταιρεία, η στρατηγική της εταιρείας, καθώς και οι προηγούμενες οικονομικές 

επιδόσεις της εταιρείας. Ο κλάδος και η ανάλυση ανταγωνισμού, μαζί με μια 

ανάλυση των δημοσιονομικών εκθέσεων της εταιρείας, παρέχει μια βάση πρόβλεψης 

των επιδόσεων της. 

Οικονομικοί και τεχνολογικοί παράγοντες επηρεάζουν συνήθως όλες τις 

εταιρείες σε ένας κλάδος, η γνώση του κλάδου βοηθά τους αναλυτές να κατανοήσουν 

τα βασικά χαρακτηριστικά των αγορών που εξυπηρετούνται από μια εταιρεία και τα 

οικονομικά της εταιρείας. Με αυτές τις πληροφορίες, ο αναλυτής είναι σε καλύτερη 

θέση να αξιολογήσει τον κίνδυνο και την πρόβλεψη των μελλοντικών ταμειακών 

ροών. 

Υπάρχουν διάφορα πλαίσια για την ανάλυση του κλάδου και του 

ανταγωνισμού. Η κύρια χρησιμότητα αυτών των πλαισίων είναι ότι μπορούν να 

βοηθήσουν ώστε η ανάλυση να προσδώσει την κατάλληλη προσοχή στους κύριους 

οικονομικούς παράγοντες μιας επιχείρησης. Με άλλα λόγια, ο στόχος δεν είναι να 

προετοιμάσει κάποια μορφή πλαισίου  που αντιπροσωπεύει τη δομή του κλάδου ή 

την εταιρική στρατηγική, αλλά να χρησιμοποιήσει ένα πλαίσιο για να οργανώσει τις 

σκέψεις για ένας κλάδος και να κατανοήσει καλύτερα τις προοπτικές της εταιρείας 

για την επιτυχία της στον ανταγωνισμό με άλλες εταιρείες του κλάδου. Περαιτέρω, 

παρόλο που τα πλαίσια μπορεί να παρέχουν ένα πρότυπο, προφανώς το ενημερωτικό 

περιεχόμενο που προστίθεται από τον αναλυτή κάνει το πλαίσιο σχετικό με την 

αποτίμηση. Σε τελική ανάλυση, η ανάλυση του κλάδου και του ανταγωνισμού πρέπει 

να επισημαίνουν ποιες πτυχές των δραστηριοτήτων της εταιρείας παρουσιάζουν τις 

μεγαλύτερες προκλήσεις και ευκαιρίες και επομένως θα πρέπει να αποτελέσουν 

αντικείμενο περαιτέρω έρευνας, και/ή πιο εκτεταμένη ανάλυση ευαισθησίας 

(ανάλυση για να προσδιορίσουμε πώς οι αλλαγές σε υποθετικά δεδομένα εισόδου θα 

επηρεάσουν το αποτέλεσμα της ανάλυσης). Οι αναλυτές εστιάζονται στις ακόλουθες 

ερωτήσεις για την κατανόηση μιας επιχείρησης. 

1. Πόσο ελκυστικός είναι ο κλάδος στον οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία, 

όσον αφορά την προσφορά για τις προοπτικές βιώσιμης κερδοφορίας;  

2. Ποια είναι η σχετική ανταγωνιστική θέση της εταιρείας στον κλάδο της και 

ποια είναι η ανταγωνιστική στρατηγική της εταιρείας;  
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• Ηγεσία κόστους - με το να είναι ο χαμηλότερος σε κόστος παραγωγός ενώ 

προσφέρει προϊόντα παρόμοια με εκείνα των άλλων εταιρειών, έτσι ώστε τα προϊόντα 

να μπορούν να τιμολογηθούν στο ή κοντά στο μέσο όρο του κλάδου 

• Διαφοροποίηση - με το να προσφέρει μοναδικά προϊόντα ή υπηρεσίες που 

είναι ευρέως εκτιμώμενες από τους αγοραστές, έτσι ώστε η εταιρεία να μπορεί να 

επιβάλει την τιμή πώλησης και 

• Εστίαση - με το να αναζητούν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε ένα 

τμήμα-στόχο ή τμημάτων του κλάδου, με βάση είτε το κόστος ηγεσίας (εστίαση 

κόστους) ή διαφοροποίησης (εστίαση διαφοροποίησης). 

3. Πόσο καλά η εταιρεία εκτελεί τη στρατηγική της και ποιες είναι οι 

προσδοκίες της για το μέλλον;  

 

2.4.3   Πρόβλεψη των επιδόσεων της Εταιρείας. 

 

Το δεύτερο βήμα στη διαδικασία αποτίμησης της εταιρείας, η πρόβλεψη των 

επιδόσεων της, μπορεί να εξεταστεί από δύο οπτικές γωνίες: το οικονομικό 

περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η εταιρεία και τα οικονομικά χαρακτηριστικά της 

εταιρείας. 

Στο επιστημονικό πεδίο της διαδικασίας προσδιορισμού αξίας (αποτίμησης) 

δύο είναι οι κύριες προσεγγίσεις για την αξιολόγηση και την αποτίμηση εταιριών και 

κατ’ επέκταση των μετοχών τους : 1) η top-down ή διαδικασία τριών επιπέδων και 2) 

η bottom-up αποτίμηση και επιλογή μετοχών. Η διαφορά μεταξύ των δύο 

προσεγγίσεων είναι η αντίληψη του βαθμού σημαντικότητας της επίδρασης του 

συνόλου της οικονομίας και του κλάδου στην εκάστοτε εταιρεία που 

δραστηριοποιείται σ’ αυτόν και κατ’ επέκταση στις μετοχές αυτών των εταιρειών. 

Υπάρχει μια μερίδα αναλυτών-ερευνητών η οποία στηρίζει την ανάλυση της 

top-down approach, όπως συνηθίζεται να ονομάζεται στην διεθνή βιβλιογραφία. 

Κατά την προσέγγιση αυτή οι αναλυτές ξεκινούν αναλύοντας το διεθνές και το εθνικό 

μακροοικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η κάθε επιχείρηση. Στην 

συνέχεια ερευνούν τις γενικές οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο 

στον οποίο δραστηριοποιείται η συγκεκριμένη κάθε φόρα επιχείρηση και στην τελική 

φάση προβαίνουν σε αναλύσεις και προβλέψεις για την συγκεκριμένη εταιρία.  

Αντιθέτως η άλλη προσέγγιση αξιολόγησης, η bottom-up approach, ξεκινά με 

την ανάλυση των εταιρικών δεδομένων σε ατομικό επίπεδο. Έτσι συγκεντρώνονται οι 

οικονομικές προβλέψεις για τις διάφορες εταιρίες με την συνεργασία μεταξύ των 
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αναλυτών και μέσω αυτών των αναλύσεων εκτιμάται η συνολική εικόνα ( aggregate 

analysis ) του κάθε κλάδου και κατ’ επέκταση των εθνικών οικονομιών συνολικά. 

Η ανάλυση και η αποτίμηση εταιριών και κατ’ επέκταση των μετοχών τους 

δηλαδή δεν είναι μια απλή διαδικασία. Πέραν από την απλή εφαρμογή ενός μοντέλου 

για την εύρεση της εσωτερικής αξίας της μετοχής απαιτείται μια πληθώρα 

εκτιμήσεων και αναλύσεων των δεδομένων που θα λειτουργήσουν ως εισροές στο 

όλο σύστημα αποτίμησης μιας συγκεκριμένης μετοχής. 

 

2.4.4  Επιλογή κατάλληλου Μοντέλου Προσδιορισμού Αξίας /Αποτίμησης. 

 

2.4.4.1. Γενικά Σχόλια 

 

Η επιδεξιότητα στην επιλογή, την εφαρμογή, την ερμηνεία και τα μοντέλα 

αποτίμησης είναι σημαντική στην ανάλυση των επενδύσεων και της αποτίμησης. Σε 

αυτή την ενότητα, θα συζητήσουμε το τρίτο στάδιο της διαδικασίας αποτίμησης-της 

επιλογής του κατάλληλου μοντέλου για την εργασία αποτίμησης. Κατ 'αρχάς, θα 

εξεταστούν εναλλακτικές έννοιες αξίας, κατόπιν παρουσιάζονται τα απόλυτα και 

σχετικά μοντέλα αποτίμησης, και κλείνει με θέματα στην επιλογή μοντέλου.  

 

2.4.4.2. Έννοιες Αξίας 

 

Πολλές έννοιες της αξίας χρησιμεύουν ως θεμέλιο για την ποικιλία των 

μοντέλων αποτίμησης που είναι διαθέσιμα στο αναλυτή: η εσωτερική αξία είναι η 

βασικότερη, αλλά και άλλες έννοιες της αξίας όπως η αξία συνεχιζόμενων 

δραστηριοτήτων, η αξίας ρευστοποίησης, και η εύλογη αξία, είναι επίσης σημαντική. 

Πραγματική /Εσωτερική αξία. Η εσωτερική αξία ενός περιουσιακού 

στοιχείου είναι η αξία του περιουσιακού στοιχείου για μια υποθετική πλήρη 

κατανόηση των χαρακτηριστικών των επενδύσεων του περιουσιακού στοιχείου. 

Άλλα μέτρα Αξίας. Μια εταιρεία έχει γενικά μία τιμή εφόσον διαλυθεί και 

άλλη τιμή αν συνεχίσει τη λειτουργία της. Η υπόθεση της αξίας συνεχιζόμενων 

δραστηριοτήτων είναι η υπόθεση ότι η εταιρεία θα διατηρήσει τις δραστηριότητές 

της στο εγγύς μέλλον. Η αξία συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων μιας εταιρείας είναι η 

αξία της με βάση την παραδοχή συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων. Μόλις καθιερωθούν 

ως εισηγμένες στο χρηματιστήριο, οι περισσότερες εταιρείες έχουν σχετικά μεγάλη 

διάρκεια ζωής. 



23 

 

Η αξία ρευστοποίησης (αξία εκκαθάρισης) μιας εταιρείας αποτελεί την αξία 

της, αν διαλύθηκε και τα περιουσιακά στοιχεία της πωλούνται ξεχωριστά. Για πολλές 

εταιρείες, η προστιθέμενη αξία από περιουσιακά στοιχεία που εργάζονται μαζί με 

ανθρώπινο δυναμικό που διαχειρίζεται αυτά τα περιουσιακά στοιχεία καθιστά την 

εκτίμηση της αξίας συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων μεγαλύτερη από την αξία 

ρευστοποίησης. Μια διαρκώς μη κερδοφόρα επιχείρηση, ωστόσο, μπορεί να αξίζει 

περισσότερο «νεκρή» από «ζωντανή». 

Η υψηλότερη από την αξία συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων ή την αξία 

ρευστοποίησης της είναι η εύλογη αξία της εταιρείας. Εάν η αγορά έχει εμπιστοσύνη 

ότι η διοίκηση της εταιρείας ενεργεί προς το καλύτερο συμφέρον των ιδιοκτητών, οι 

τιμές της αγοράς θα πρέπει να αντανακλούν κατά μέσο όρο την εύλογη αξία. Εύλογη 

αξία είναι η αξία στην οποία ένα περιουσιακό στοιχείο (ή υποχρέωση) θα άλλαζε 

χέρια μεταξύ ενός αγοραστή και ενός πωλητή, όταν ο πρώτος δεν βρίσκεται κάτω από 

οποιαδήποτε πίεση για να αγοράσει και ο τελευταίος δεν βρίσκεται υπό οποιαδήποτε 

καταναγκασμό για να πουλήσει. 

 

2.4.4.3. Απόλυτα Μοντέλα Αποτίμησης 

 

Οι δύο μεγάλες κατηγορίες μοντέλων αποτίμησης εταιρείας είναι τα απόλυτα 

και τα σχετικά μοντέλα αποτίμησης. Ένα απόλυτο μοντέλο αποτίμησης είναι ένα 

μοντέλο που καθορίζει την εσωτερική/ πραγματική αξία ενός περιουσιακού 

στοιχείου. Τα μοντέλα αυτά μπορούν να παρέχουν μια εκτίμηση της αξίας που μπορεί 

να συγκριθεί με την τιμή αγοράς του περιουσιακού στοιχείου. Τα μοντέλα Παρούσας 

αξίας, το πιο σημαντικό είδος των απόλυτων μοντέλων αποτίμησης μετοχών, 

θεωρείται στην ακαδημαϊκή χρηματοοικονομική θεωρία ως τη θεμελιώδη προσέγγιση 

για την αποτίμηση της καθαρής θέσης. Η λογική αυτών των μοντέλων βρίσκεται στο 

ότι η αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου για έναν επενδυτή θα πρέπει να σχετίζεται 

με τις αποδόσεις που ένας επενδυτής αναμένει να λάβει από την εκμετάλλευση αυτού 

του στοιχείου. Μπορούμε να αναφερθούμε σε αυτές τις αποδόσεις ως ταμειακές ροές 

του περιουσιακού στοιχείου, και τα εν λόγω μοντέλα, επίσης, αναφέρονται ως 

μοντέλα προεξόφλησης ταμειακών ροών. 

Ένα απόλυτο ή προεξοφλημένων ταμειακών ροών μοντέλο αποτίμησης 

θεωρεί την αξία των κοινών μετοχών ως τη παρούσα ή προεξοφλημένη αξία των 

αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών της. Για τις κοινές μετοχές, ένας 
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γνωστός τύπος των ταμειακών ροών βρίσκεται στα μερίσματα, τα οποία είναι 

διακριτικές διανομές στους μετόχους που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό 

συμβούλιο μιας εταιρείας. Τα μερίσματα αντιπροσωπεύουν τις ταμειακές ροές στο 

επίπεδο του μετόχου, με την έννοια ότι καταβάλλεται άμεσα στους μετόχους. Τα 

μοντέλα παρούσας αξίας με βάση τα μερίσματα ονομάζονται μοντέλα 

προεξόφλησης μερισμάτων. Εκτός από τον καθορισμό των ταμειακών ροών ως 

μερίσματα, οι αναλυτές καθορίζουν συχνά τις ταμειακές ροές σε επίπεδο επιχείρησης. 

Οι κοινοί μέτοχοι κατά κυριότητα έχουν απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για το υπόλοιπο 

των ταμειακών ροών που δημιουργείται από μια εταιρεία μετά τις πληρωμές προς 

τους δικαιούχους κοινών μετοχών, όπως ομολογιούχων και προνομιούχων μετόχων 

(και η κυβέρνηση, καθώς  λαμβάνει φόρους), εφόσον ή όχι οι εν λόγω ροές 

διανέμονται σε μορφή μερισμάτων.  

Οι δύο κύριοι ορισμοί σε επίπεδο εταιρείας των ταμειακών ροών στην 

τρέχουσα χρήση είναι οι ελεύθερες ταμειακές ροές και το υπολειμματικό εισόδημα. 

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές βασίζονται στις ταμειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες, αλλά λαμβάνουν υπόψη την επανεπένδυση σε πάγια περιουσιακά 

στοιχεία και κεφάλαια κίνησης που απαιτούνται για μια δρώσα οικονομική μονάδα. 

Τα μοντέλα Παρούσας αξίας βασίζονται σε μια έννοια των ελεύθερων ταμειακών 

ροών που περιλαμβάνουν μοντέλα που είναι γνωστά ως μοντέλα ελεύθερων 

ταμειακών ροών προς τους μετόχους και μοντέλα ελεύθερων ταμειακών ροών 

προς το σύνολο της επιχείρησης, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικότερα στο 

επόμενο κεφάλαιο. Αυτά είναι μοντέλα παρούσας αξίας αποτίμησης της καθαρής 

θέσης που βασίζονται σε δεδουλευμένα λογιστικά κέρδη πέραν του κόστους 

ευκαιρίας παραγωγής των εν λόγω κερδών. 

 

2.4.4.4. Σχετικά Μοντέλα Αποτίμησης 

 

Τα σχετικά μοντέλα αποτίμησης αποτελούν το δεύτερο κύριο είδος των 

μοντέλων αποτίμησης εταιρειών. Τα σχετικά μοντέλα αποτίμησης καθορίζουν την 

αξία ενός περιουσιακού στοιχείου σε σχέση με εκείνη ενός άλλου περιουσιακού 

στοιχείου. Η ιδέα στην οποία βασίζεται η σχετική αποτίμηση είναι ότι παρόμοια 

περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να πωλούνται σε παρόμοιες τιμές, και η σχετική 

αποτίμηση συνήθως υλοποιείται με πολλαπλασιαστές. Ίσως ο πιο γνωστός 

πολλαπλασιαστής τιμών είναι ο πολλαπλασιαστής τιμή προς κέρδη (P / E), ο οποίος 

είναι ο λόγος της τιμής αγοράς μιας μετοχής με τα κέρδη της εταιρείας ανά μετοχή. 
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Συχνά, η σχετική αποτίμηση περιλαμβάνει μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων 

σύγκρισης, όπως μια ομάδα του κλάδου, παρά ένα ενιαίο περιουσιακό στοιχείο 

σύγκρισης, και η τιμή σύγκρισης του P / E μπορεί να είναι η μέση τιμή ή διάμεση 

τιμή του P / E για την ομάδα των περιουσιακών στοιχείων.  

Η μέθοδος των συγκρίσεων χαρακτηρίζεται από ένα ευρύ φάσμα δυνατών 

επιλογών εφαρμογής. Οι επαγγελματίες εξετάζουν συχνά μια σειρά από πολλαπλάσια 

τιμών για τις συμπληρωματικές πληροφορίες που μπορούν να παρέχουν. Εν ολίγοις, η 

μέθοδος των συγκριτικών στοιχείων δεν διευκρινίζει την πραγματική αξία χωρίς 

περαιτέρω υπόθεση ότι το περιουσιακό στοιχείο σύγκρισης είναι αρκετά αξιόλογο. Η 

μέθοδος των συγκρίσεων έχει το πλεονέκτημα να είναι απλή, σε σχέση με τις τιμές 

της αγοράς, και στηρίζεται σε μια υγιή οικονομική αρχή (ότι παρόμοια περιουσιακά 

στοιχεία θα πρέπει να πωλούνται σε παρόμοιες τιμές). Τα πολλαπλάσια τιμών 

αναγνωρίζονται ευρέως από τους επενδυτές και οι αναλυτές μπορούν να 

επαναδιατυπώσουν μια απόλυτη αποτίμηση βάση ενός πολλαπλασιαστή και να 

επικοινωνούν την ανάλυσή τους με έναν τρόπο που θα είναι ευρέως κατανοητή. 

 

2.4.4.5. Θέματα στην επιλογή του μοντέλου και ερμηνεία 

 

Τα γενικά κριτήρια για την επιλογή ενός μοντέλου αποτίμησης είναι τα εξής: 

 να είναι σύμφωνο με τα χαρακτηριστικά της εταιρείας που αποτιμάται 

 να ενδείκνυται, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα και τη ποιότητα των 

δεδομένων  

 και να είναι συνεπές με τον σκοπό της αποτίμησης, συμπεριλαμβάνοντας την 

προοπτική που δίνει ο αναλυτής. 

Έχουμε υποστηρίξει ότι η κατανόηση της επιχείρησης είναι το πρώτο βήμα 

στη διαδικασία αποτίμησης. Όταν κατανοήσουμε την εταιρεία, θα κατανοήσουμε τη 

φύση των περιουσιακών στοιχείων της, αλλά και το πώς χρησιμοποιεί αυτά τα 

περιουσιακά στοιχεία για να δημιουργήσει αξία.  

Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων είναι περιοριστικοί 

παράγοντες στη λήψη προβλέψεων και μερικές φορές κατά τη χρήση ειδικών 

χρηματοδοτικών μέτρων απόδοσης. Ως εκ τούτου, η διαθεσιμότητα των στοιχείων 

και η ποιότητα επίσης συμβάλουν στην επιλογή του μοντέλου αποτίμησης μας. Τα 

μοντέλα προεξόφλησης ταμειακών ροών κάνουν εντατική χρήση των προβλέψεων. Ο 

σκοπός ή άποψη του αναλυτή μπορεί επίσης να επηρεάσει την επιλογή της 
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προσέγγισης αποτίμησης. Εκτός από τις προηγούμενες γενικές εκτιμήσεις για την 

επιλογή μοντέλου, άλλα τρία ειδικά θέματα μπορεί να επηρεάσουν τη χρήση και την 

ερμηνεία των αναλυτών για τα μοντέλα αποτίμησης: ελεγχόμενες πριμοδοτήσεις, 

εκπτώσεις εμπορευσιμότητας και εκπτώσεις ρευστότητας. Ως τελική παρατήρηση για 

αυτή την επιλογή μοντέλου αποτίμησης, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι οι 

επαγγελματίες χρησιμοποιούν συχνά πολλαπλασιαστές ή παράγοντες στην επιλογή 

κοινών μετοχών. 

 

2.4.4.6. Αποτίμηση του συνόλου της επιχείρησης και των μερών της 

 

 

Μια παραλλαγή στην αποτίμηση μιας εταιρείας ως μια ενιαία οντότητα είναι 

να εκτιμήσει την αξία της ως το άθροισμα των προβλεπόμενων τιμών των διαφόρων 

επιχειρήσεων της που θεωρούνται ως ανεξάρτητες, going-concern οντότητες. Μια 

αποτίμηση που συνοψίζει τις προβλεπόμενες τιμές όλων των επιχειρήσεων της 

εταιρείας, όπως αν κάθε επιχείρηση ήταν ανεξάρτητη θα είναι γνωστό ως μια 

άθροισμα-των-μέρών αποτίμηση (sum-of-the-parts valuation). Η τιμή που 

προκύπτει χρησιμοποιώντας μια άθροισμα-των-μέρών αποτίμηση ονομάζεται μερικές 

φορές η αξία διάλυσης ή ιδιωτική αξία αγοράς. Ωστόσο, μια τέτοια προσέγγιση 

αποτίμησης δεν πρέπει να συνεπάγεται προσδοκία για αναδιάρθρωση. 

Κάθε μία από αυτές τις μεθόδους αποτίμησης θα μπορούσε δυνητικά να 

εφαρμοστεί είτε στη συνολική οντότητα ή σε ένα ή περισσότερα συστατικά της μέρη. 

Η έννοια του ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων με προεξόφληση προκύπτει 

συχνά σε σχέση με τις καταστάσεις που δικαιολογούν μια άθροισμα-των-μέρών 

αποτίμηση. Η προεξόφληση ετερογενών δραστηριοτήτων αναφέρεται στην έννοια ότι 

η αγορά εφαρμόζει προεξόφληση στα αποθέματα των εταιρειών με περιορισμένη 

εστίαση. Εναλλακτικές εξηγήσεις για την προεξόφληση ομίλου περιλαμβάνουν (1) 

αναποτελεσματικότητα των εσωτερικών αγορών κεφαλαίου, (2) ενδογενής εστίαση, 

και (3) σφάλματα μέτρησης της έρευνας. 

 

2.4.5  Εισαγωγή Προβλέψεων στην Αποτίμηση- Ανάλυση Ευαισθησίας. 

 

Η εισαγωγή προβλέψεων στην αποτίμηση περιλαμβάνει πολύ περισσότερα 

από ό, τι η εισαγωγή των ποσών πρόβλεψης σε ένα μοντέλο για να γίνει μια εκτίμηση 

της αξίας μιας επιχείρησης ή των κινητών αξιών της. Δύο σημαντικές πτυχές της 
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εισαγωγής προβλέψεων στην αποτίμηση είναι η ανάλυση ευαισθησίας και οι 

περιστασιακές προσαρμογές. 

Η Ανάλυση Ευαισθησίας (Sensitivity analysis) είναι μια ανάλυση που 

προσδιορίζει πώς διαφορετικές υποθετικές μεταβλητές εισόδου θα επηρεάσουν το 

αποτέλεσμα. Ορισμένες αναλύσεις ευαισθησίας είναι συνηθισμένες σε πολλές 

αποτιμήσεις. Άλλες εξαρτιόνται από το περιεχόμενο/ πλαίσιο. Λόγω της 

αβεβαιότητας σχετικά με την ανταγωνιστική ανταπόκριση της εταιρείας-στόχου ο 

αναλυτής θα μπορούσε να δημιουργήσει μια βασική πρόβλεψη και στη συνέχεια να 

αναλύσει το πως με διαφορετικές ανταγωνιστικές ανταποκρίσεις θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν τα προβλεπόμενα χρηματοοικονομικά και κατά επέκταση την 

εκτιμώμενη αξία. 

 

2.4.6  Συμπεράσματα Αποτίμησης- Ρόλος και αρμοδιότητες αναλυτή 

  

 

Όπως προαναφέρθηκε, ο σκοπός της αποτίμησης και ο εκάστοτε πελάτης που 

επιθυμεί την αποτίμηση ποικίλλουν: 

Οι αναλυτές που σχετίζονται με χρηματιστηριακές πράξεις των επενδυτικών 

επιχειρήσεων είναι ίσως η πιο εμφανή ομάδα αναλυτών που προσφέρει κριτικές 

αποφάσεις αποτίμησης- οι ερευνητικές εκθέσεις τους διανέμονται ευρέως σε ιδιώτες 

και θεσμικούς επενδυτικούς πελάτες. 

Σε εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων, αμοιβαίων και τραπεζικών υπηρεσιών 

και παρεμφερών οργανισμών, ένας αναλυτής μπορεί να αναφέρει τις αποφάσεις 

αποτίμησης σε ένα διαχειριστή χαρτοφυλακίου ή σε μια επενδυτική επιτροπή. Η 

εμπειρία αποτίμησης του αναλυτή δεν είναι σημαντική μόνο σε θέματα που αφορούν 

την επιλογή χρεογράφου που βασίζεται σε λεπτομερή ανάλυση της εταιρείας, αλλά 

και σε εξαιρετικά ποσοτικούς κλάδους των επενδύσεων. Ποσοτικοί αναλυτές 

εργάζονται στην ανάπτυξη, δοκιμή, ενημέρωση και επιλογή μεθόδων επιλογής 

χρεογράφων. 

 Οι εταιρικοί αναλυτές επιτρέπεται να ασκούν ορισμένα καθήκοντα 

αποτίμησης παρόμοια με εκείνα των αναλυτών σε επιχειρήσεις διαχείρισης 

χρημάτων. Τόσο οι εταιρικοί αναλυτές όσο και οι αναλυτές επενδυτικών τραπεζών 

μπορεί επίσης να εντοπίσουν και να αξιολογήσουν τις εταιρείες που θα μπορούσαν να 

γίνουν στόχοι εξαγοράς. 
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Αν και ορισμένες φορές εστιάζονται στην οργάνωση και ανάλυση των 

εταιρικών πληροφοριών, στις δημόσιας κυκλοφορίας ερευνητικές εκθέσεις και τις 

υπηρεσίες των ανεξάρτητων προμηθευτών χρηματοοικονομικών πληροφοριών 

σχεδόν πάντα προσφέρουν πληροφορίες αποτίμησης και απόψεις. 

Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων αποτίμησης, οι αναλυτές επενδύσεων 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη συλλογή, οργάνωση, ανάλυση, και κοινοποίηση 

εταιρικών πληροφοριών, και προτείνουν κατάλληλες επενδυτικές δράσεις που 

βασίζονται σε σωστή ανάλυση. Όταν κάνουν αυτές τις εργασίες επίσης, οι αναλυτές: 

 βοηθούν τους πελάτες τους να επιτύχουν τους επενδυτικούς στόχους τους, 

επιτρέποντας τους να πάρουν καλύτερες αποφάσεις αγοράς και πώλησης. 

 συμβάλουν στην αποτελεσματική λειτουργία των κεφαλαιαγορών (στο 

πλαίσιο της ανάλυσης που οδηγεί στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων αγοράς και 

πώλησης), οι αναλυτές μπορούν να βοηθήσουν στο να αντανακλούν καλύτερα οι 

τιμές των περιουσιακών στοιχείων στις υποκείμενες αξίες και 

 ωφελούν τους προμηθευτές κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων των 

μετόχων, με την παρακολούθηση της απόδοσης της διοίκησης.  

Ρόλος και αρμοδιότητες του αναλυτή. Από τις αρχές του κινήματος να 

οργανωθεί η χρηματοοικονομική ανάλυση ως ένα επάγγελμα και όχι ως εμπορική 

συναλλαγή, μία κατευθυντήρια αρχή ήταν ότι ο αναλυτής πρέπει να κρατήσει τον 

εαυτό του υπεύθυνο για τα δύο πρότυπα ικανότητας και συμπεριφοράς. Η ικανότητα 

στην ανάλυση των επενδύσεων απαιτεί υψηλό βαθμό εκπαίδευσης, εμπειρία, και 

πειθαρχία. Επιπλέον, απαιτεί ηθική συμπεριφορά προς το κοινό, τους πελάτες, τις 

προοπτικές, τους εργοδότες, εργαζόμενους, και τους συναδέλφους αναλυτές. Για τα 

μέλη CFA Institute, η θέση αυτή της εμπιστοσύνης αντικατοπτρίζεται στον Κώδικα 

Δεοντολογίας και πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς για την οποία τα μέλη 

εγγράφονται, καθώς και στην Επαγγελματική δήλωση συμπεριφοράς που 

υποβάλλουν ετησίως. Ο κώδικας και τα πρότυπα καθοδηγούν τον αναλυτή στην 

ανεξάρτητη, καλά μελετημένη και τεκμηριωμένη ανάλυση. Η αποτίμηση συνδέεται 

στενά με τις συστάσεις των αναλυτών που αποτελούν συχνά τη βάση για τη δράση 

των επενδύσεων. Εξασφαλίζουν ότι το προϊόν εργασίας τους είναι σύμφωνο με τον 

Κώδικα και τα πρότυπα αποτελούν πρωταρχική προτεραιότητα. 
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2.5.  Λόγοι Εκτέλεσης Αποτίμησης 

 

Οποιοσδήποτε που κάνει αποτίμηση εταιρείας θέλει να γνωρίζει κάθε φορά 

πόσο  αξίζει η εταιρεία πραγματικά. Αποτίμηση είναι ένας τρόπος για τη μέτρηση της 

αξίας μιας εταιρείας και κατά επέκταση της μετοχής της. Το μέτρο της αξίας της 

εξαρτάται από την ικανότητα της εταιρείας να παράγει οικονομικά οφέλη για τους 

ιδιοκτήτες της. Εξαρτάται επίσης από τον κίνδυνο κυριότητας της εταιρείας. 

Η αποτίμηση μιας ιδιωτικής εταιρείας συνήθως πραγματοποιείται για τρεις 

διαφορετικούς λόγους. 

1. σχετικούς με συναλλαγές. Οι εκτιμήσεις γίνονται όταν υπάρχουν 

συναλλαγές που να επηρεάζουν την κυριότητα ή τη χρηματοδότηση μιας ιδιωτικής 

εταιρείας. Οι συναλλαγές αυτές περιλαμβάνουν ιδιωτική χρηματοδότηση, αρχική 

δημόσια προσφορά (IPO), απόκτηση, πτώχευση και αποζημίωση μετοχών. 

2. σχετικούς με συμμόρφωση. Μερικές φορές οι αποτιμήσεις γίνονται για 

σκοπούς συμμόρφωσης. Ένα παράδειγμα αποτίμησης είναι η αποτίμηση των 

εταιρειών  που απαιτείται για τους ελέγχους απομείωσης της υπεραξίας. Σχετική 

φορολογία για την αποτίμηση περιλαμβάνεται στην εταιρική και ατομική φορολογική 

δήλωση. 

3. σχετικούς με νομιμότητα. Πολλές νομικές διαδικασίες απαιτούν 

αποτιμήσεις. Παραδείγματα είναι οι διαφορές των μετόχων, υλικές ζημιές, και το 

διαζύγιο. 

 

2.6.  Ανακοίνωση Αποτίμησης: Ερευνητική Έκθεση 

 

2.6.1. Γενικά Σχόλια 

 

Η συγγραφή είναι ένα σημαντικό μέρος της δουλειάς ενός αναλυτή. Εάν μια 

ερευνητική έκθεση είναι για έλεγχο από μια επιτροπή επενδύσεων ή από διαχειριστή 

χαρτοφυλακίου σε μια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων, ή για διανομή στα 

καταστήματα λιανικής ή θεσμικούς πελάτες μιας χρηματιστηριακής εταιρείας, οι 

εκθέσεις έρευνας μοιράζονται πολλά κοινά στοιχεία. Σε αυτή την ενότητα θα 

συζητήσουμε το περιεχόμενο μιας αποτελεσματικής ερευνητικής έκθεσης, μία 
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προσαρμόσιμη μορφή για τη σύνταξη μιας τέτοιας έκθεσης, και τις ευθύνες των 

αναλυτών στην προετοιμασία μιας έκθεσης έρευνας. 

 

2.6.2. Περιεχόμενα Ερευνητικής Έκθεσης 

 

Ένας κύριος προσδιοριστικός παράγοντας των περιεχομένων της ερευνητικής 

έκθεση είναι αυτό που οι αναγνώστες επιδιώκουν να κερδίσουν από την ανάγνωση 

της έκθεσης. Μια ερευνητική έκθεση αναλυτή από πλευρά πώλησης, ένας 

αναγνώστης θα ενδιαφέρονταν για την επενδυτική σύσταση. Κατά την αξιολόγηση, 

ανάλογα πόση προσοχή και βάρος δώσει σε μια σύσταση, ο αναγνώστης θα 

αναζητήσει πειστικά επιχειρήματα υποστήριξης. Ένα βασικό στοιχείο που 

υποστηρίζει οποιαδήποτε σύσταση είναι η πραγματική αξία του χρεογράφου. 

Η κατανόηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι το πρώτο βήμα στην 

αποτίμηση. Επομένως, ο αναγνώστης θα θέλει να κατανοήσει τις προοπτικές τόσο για 

τον κλάδο όσο και για την εταιρεία. Η ποιότητα αυτής της ανάλυσης του κλάδου και 

της εταιρείας συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα της αποτίμησης και της 

σύστασης. Ορισμένοι αναγνώστες ερευνητικών εκθέσεων ενδιαφέρονται επίσης για 

ιστορικές πληροφορίες, και μερικές εκθέσεις περιέχουν λεπτομερή ιστορικά 

περιγραφικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με την βιομηχανία και την εταιρεία. Για να 

συνοψίσουμε, οι περισσότερες ερευνητικές εκθέσεις καλύπτουν τους ακόλουθους 

τρεις ευρείς τομείς: 

• περιγραφή (παρουσίαση γεγονότων, έτσι ώστε ο αναγνώστης να ενημερωθεί 

για τις πωλήσεις της εταιρείας, τα κέρδη, τα νέα προϊόντα και το μακροοικονομικό 

περιβάλλον και  την βιομηχανία εντός των οποίων λειτουργεί η εταιρεία) 

• ανάλυση και προβλέψεις για τον κλάδο και την εταιρεία και  

• αποτίμηση και σύσταση. 

Πόσο καλά ο αναλυτής εκτελεί τις παραπάνω εργασίες προσδιορίζει τη 

χρησιμότητα της έκθεσης. Γράφοντας μια αποτελεσματική ερευνητική έκθεση, είναι 

μια πρόκληση. Μια έκθεση της αποτελεσματικής έρευνας: 

• περιέχει έγκαιρες πληροφορίες 

• είναι γραμμένη σε γλώσσα σαφή και δυναμική 

• είναι αμερόληπτη, αντικειμενική, και καλά ερευνημένη 

• περιέχει ανάλυση, προβλέψεις, αποτίμηση και μια σύσταση  
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• παρουσιάζει επαρκείς πληροφορίες ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να κρίνει την 

αποτίμηση 

• αναφέρει τους παράγοντες κινδύνου για την επένδυση στην εταιρεία και 

• αποκαλύπτει κάθε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων που αντιμετωπίζει ο αναλυτής. 

 

2.6.3. Μορφή Ερευνητικής Έκθεσης 

 

Εκθέσεις έρευνας μπορεί λογικά να παρουσιάζονται με διάφορους τρόπους. Η 

εταιρεία στην οποία εργάζεται ο αναλυτής προσδιορίζει μερικές φορές μια σταθερή 

μορφή για τη συνοχή και τον έλεγχο της ποιότητας. Ο παρακάτω Πίνακας είναι μία 

γενική προσαρμόσιμη μορφή με την οποία ο αναλυτής μπορεί να επικοινωνεί 

ευρήματα της έρευνας και της αποτίμηση με λεπτομέρειες.  

 

Πίνακας 1. Μορφή ερευνητικής έκθεσης 

Τομέας Σκοπός Περιεχόμενα Σχόλια 

Πίνακας 

Περιεχομένων 

Δείχνει την οργάνωση 
της έκθεσης 

Συνεπής με 

διαδοχική αφήγηση 

και γλώσσα 

 

Αυτό χρησιμοποιείται 
τυπικά σε πολύ μεγάλες 

ερευνητικές εκθέσεις. 

Περιγραφή και 

Συμπεράσματα 

Επενδύσεων 

  

  

  

 Δίνει τη σημαντική 

εικόνα της έκθεσης 
 Σημαντικά ειδικά 

συμπεράσματα της 

ανάλυσης 
 Συνιστά την 

επενδυτική απόφαση 

 Περιγραφή 
εταιρείας με 

κουκίδες 

 Σημαντικές 
πρόσφατες 

εξελίξεις 

 Προβλέψεις 
κερδών 

 Άλλα σημαντικά 

συμπεράσματα 

 Περίληψη 
αποτίμησης 

 Επενδυτική 

απόφαση 

Μια συνοπτική 

περιγραφή μπορεί να 
ονομαστεί απλά 

«Περίληψη» 

  
  

 

Περιγραφή 

Εταιρείας 

  

  

  

  

 Παρουσιάζει την 

εταιρεία με 
περισσότερες 

λεπτομέρειες 

 Δίνει μια λεπτομερή 
κατανόηση των 

οικονομικών της 

εταιρείας και την 

τρέχουσα κατάσταση 
 Παρέχει και εξηγεί 

συγκεκριμένες 

προβλέψεις 

Περιγραφή 
εταιρείας 

διαιρεμένη σε 

επίπεδα: 
 Ανάλυση κλάδου 

 Ανάλυση 

ανταγωνισμού 

 Ιστορική απόδοση 
 Οικονομικές 

προβλέψεις 

 Αντικατοπτρίζει το 

πρώτο και το δεύτερο 
στάδιο της 

διαδικασίας 

αποτίμησης. 
 Οικονομικές 

προβλέψεις θα πρέπει 

να εξηγούνται 

επαρκώς και να 
αντικατοπτρίζουν την 

ποιότητα της ανάλυ-

σης των κερδών.  
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Τομέας Σκοπός Περιεχόμενα Σχόλια 

Κίνδυνοι 

Ενημέρωση των 

αναγνωστών για τους 
παράγοντες κινδύνου 

όσον αφορά την 

επένδυση στο 

χρεόγραφο 
  

  

  
  

 Πιθανές 

αρνητικές 

εξελίξεις στον 
κλάδο 

 Πιθανές 

αρνητικές 

ρυθμιστικές και 
νομικές εξελίξεις 

 Πιθανές 

αρνητικές 
εξελίξεις της 

εταιρείας 

 Κίνδυνοι στις 
προβλέψεις 

 Άλλοι κίνδυνοι 

 

Οι αναγνώστες θα 

πρέπει να έχουν αρκετές 
πληροφορίες για να 

καθορίζουν πώς ο 

αναλυτής καθορίζει και 

αξιολογεί τους 
κινδύνους ειδικά για τις 

επενδύσεις στο 

χρεόγραφο.  
  

  

Αποτίμηση 

Δίνει μια καθαρή και 

προσεκτική αποτίμηση 

  
  

 

 Περιγραφή του 

μοντέλου (ων) 
που 

χρησιμοποιούνται 

 Ανακεφαλαίωση 

των εισροών 
 Δήλωση των 

συμπερασμάτων 

Οι αναγνώστες θα 
πρέπει να έχουν αρκετές 

πληροφορίες για την 

κριτική της ανάλυσης.  

  

Ιστορικά 

στοιχεία και 

Pro Forma 

πίνακες 

  

  

  

Οργάνωση και 
παρουσίαση δεδομένων 

για την υποστήριξη της 

ανάλυσης στην 
Περιγραφή Εταιρείας 

  

  

 
 Αυτή είναι γενικά μια 

ξεχωριστή ενότητα μόνο 

σε μεγάλες ερευνητικές 

εκθέσεις. 
 Πολλές εκθέσεις 

περιέχουν όλες ή 

μερικές από αυτές τις 
πληροφορίες στην 

ενότητα Περιγραφή 

Εταιρείας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 

ΑΞΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 

 

3.1.  Εισαγωγικές Παρατηρήσεις  

 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µια επισκόπηση της μεθόδου του προσδιορισμού αξίας 

εταιρείας βάσει ταμειακών ροών. Αρχικά, γίνεται μια σύντομη παρουσίαση της 

μεθόδου (προεξοφλημένων) ταμειακών ροών και περιγράφονται τα βήματα της. Στη 

συνέχεια, περιγράφεται η συγκεκριμένη μέθοδος επισημαίνοντας τους λόγους που 

την καθιστούν κατάλληλη μέθοδο αποτίμησης αλλά και τις αδυναμίες της. Έπειτα,  

αναλύονται ξεχωριστά οι τύποι προεξόφλησης των ταμειακών ροών και οι 

μεταβλητές από τις οποίες εξαρτάται ανάλογα με το αν οι ταμειακές ροές 

υπολογιστούν προς τους μετόχους ή προς το σύνολο της εταιρείας, και τη σχέση που 

τις συνδέει. Τέλος παρουσιάζεται ο προσδιορισμός της τελικής αξίας εταιρείας αφού 

γίνει η εισαγωγή των αναμενόμενων προβλεπόμενων ταμειακών ροών στην μέθοδο 

αποτίμησης.  

 

3.2.  Αποτίμηση βάσει Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών  

 

Η Αποτίμηση βάσει προεξοφλημένων ταμειακών ροών (Discounted cash 

flow, DCF) θεωρεί την εσωτερική αξία μιας μετοχής ως την παρούσα αξία των 

αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών της. Η ανάλυση DCF για να αποτιμήσει 

μια εταιρεία και κατ’ επέκταση την μετοχής της, εκτιμά την ελεύθερη ταμειακή ροή 

προς το σύνολο της εταιρείας  (free cash flow to the firm, FCFF) και την ελεύθερη 

ταμειακή ροή προς το μετοχικό κεφάλαιο (free cash flow to equity, FCFE). Οι 

ελεύθερες ταμειακές ροές είναι οι ταμειακές ροές διαθέσιμες για διανομή στους 

μετόχους. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές FCFF και FCFE δεν είναι άμεσα διαθέσιμα 

στοιχεία.  

Οι αναλυτές πρέπει να υπολογίσουνε τις ποσότητες αυτές από διαθέσιμα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία. Αυτό απαιτεί σαφή κατανόηση των ελεύθερων 
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ταμειακών ροών καθώς και τη δυνατότητα να ερμηνευτούν και να χρησιμοποιηθούν 

οι πληροφορίες σωστά. Η πρόβλεψη των μελλοντικών ελεύθερων ταμειακών ροών 

είναι επίσης δύσκολη. Η κατανόηση του αναλυτή αφορά την κατανόηση των 

οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, της λειτουργίας και της χρηματοδότησή 

της, και του κλάδου.  

Στους αναλυτές αρέσει να χρησιμοποιούν τις ελεύθερες ταμειακές ροές ως 

απόδοση (είτε FCFF ή FCFE) όταν ισχύουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

• Η εταιρεία δεν πληρώνει μέρισμα 

• Η εταιρεία πληρώνει μερίσματα, αλλά τα μερίσματα διαφέρουν σημαντικά 

από την ικανότητα της εταιρείας να πληρώνει μερίσματα 

• Οι ελεύθερες ταμειακές ροές είναι σε ευθυγράμμιση με την κερδοφορία 

μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα πρόβλεψης μέσα στο οποίο ο αναλυτής έχει άνεση  

• Ο επενδυτής λαμβάνει μια προοπτική ελέγχου. Αν ένας επενδυτής μπορεί να 

αναλάβει τον έλεγχο της εταιρείας (ή αναμένει να το πράξουν άλλοι επενδυτές), τα 

μερίσματα μπορεί να αλλάξουν σημαντικά, πιθανότατα να πλησιάζουν όλο και 

περισσότερο την ικανότητα της επιχείρησης να καταβάλει μερίσματα. 

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές παρέχουν μια οικονομικά υγιή βάση για 

αποτίμηση. Τα κοινά ίδια κεφάλαια μπορούν να αποτιμηθούν άμεσα με FCFE ή 

έμμεσα, αρχικά με τον υπολογισμό της αξίας της επιχείρησης με τη χρήση ενός 

μοντέλου FCFF και στη συνέχεια, αφαιρώντας την αξία κεφαλαίου των μη-κοινών-

μετοχών (συνήθως χρέος) από FCFF για να υπολογιστεί η αξία των ιδίων κεφαλαίων.  

 

3.3.  Προσεγγίσεις Αποτίμησης Ελεύθερων Ταμειακών Ροών 

 

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να προσφέρει μια εννοιολογική 

κατανόηση των ελεύθερων ταμειακών ροών και τα μοντέλα αποτίμησης που 

βασίζονται σε αυτά. Μια πιο λεπτομερής λογιστική μεταχείριση των ελεύθερων 

ταμειακών ροών και πιο πολύπλοκα μοντέλα αποτίμησης θα ακολουθήσουν στις 

επόμενες ενότητες. 
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3.3.1. Προσδιορισμός Ελεύθερων Ταμειακών Ροών 

 

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές προς το σύνολο της επιχείρησης είναι η 

ταμειακή ροή στους προμηθευτές κεφαλαίων της εταιρείας μετά από την καταβολή 

των λειτουργικών εξόδων (συμπεριλαμβανομένων των φόρων), και των αναγκαίων 

επενδύσεων σε κεφάλαιο κίνησης (π.χ. απογραφή) και πάγια κεφάλαια (π.χ., 

εξοπλισμός) που έχουν γίνει. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές προς το σύνολο της 

επιχείρησης (FCFF) είναι οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες μείον 

τις κεφαλαιακές δαπάνες. Για τον υπολογισμό των FCFF, οι αναλυτές μπορούν να 

χρησιμοποιούν διαφορετικές εξισώσεις ανάλογα με τις λογιστικές πληροφορίες που 

είναι διαθέσιμες. Οι προμηθευτές κεφαλαίου της εταιρείας περιλαμβάνουν τους 

κοινούς μετόχους, τους κατόχους ομολόγων, και, μερικές φορές, τους προνομιακούς 

μετόχους. 

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές προς τους μετόχους (FCFE) είναι οι ταμειακές 

ροές στη διάθεση των κοινών μετοχών της εταιρίας μετά από όλες τις λειτουργικές 

δαπάνες, τους τόκους, και τις κύριες πληρωμές που έχουν καταβληθεί και τις 

αναγκαίες επενδύσεις που έχουν γίνει για κεφάλαιο κίνησης και πάγια κεφάλαια. Οι 

FCFE είναι οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες μείον τις 

κεφαλαιουχικές δαπάνες μείον τις πληρωμές στους (και συν τις εισπράξεις από) 

δανειστές. 

Ο τρόπος με τον οποίο οι ελεύθερες ταμειακές ροές που σχετίζονται με τα 

καθαρά κέρδη της εταιρείας, οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, και 

τα μέτρα όπως το EBITDA (Κέρδη προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων 

και αποσβέσεων) είναι σημαντικά. Ο αναλυτής πρέπει να κατανοήσει τη σχέση 

μεταξύ των ανακοινώσιμων λογιστικών στοιχείων μιας εταιρείας και των ελεύθερων 

ταμειακών ροών για την πρόβλεψη των ελεύθερων ταμειακών ροών και τον 

αναμενόμενο ρυθμό ανάπτυξης. Παρόλο που μια εταιρεία ανακοινώνει τις ταμειακές 

ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (cash flow from operations, CFO) στη δήλωση 

των ταμειακών ροών, οι CFO δεν είναι ελεύθερες ταμειακές ροές. Τα Καθαρά έσοδα 

και οι CFO μπορεί να χρησιμοποιηθούν, ωστόσο, για τον καθορισμό των ελεύθερων 

ταμειακών ροών της εταιρείας. 

Το πλεονέκτημα των FCFF και FCFE σε σχέση με άλλες προσεγγίσεις 

ταμειακών ροών είναι ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα σε ένα πλαίσιο 

προεξοφλημένων ταμειακών ροών για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας ή 
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του μετοχικού κεφαλαίου της και κατά επέκταση της μετοχής της. Για παράδειγμα, τα 

Κέρδη προ τόκων, φόρων (EBIT)  και τα Κέρδη προ τόκων, φόρων, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) και οι ταμειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες (CFO) δεν έχουν αυτή την ιδιότητα, διότι είτε διπλομετρούν ή 

παραλείπουν τις ταμειακές ροές κατά κάποιο τρόπο. Για παράδειγμα, τα μέτρα EBIT 

και EBITDA είναι προ-φορολογικά μέτρα, και οι ταμειακές ροές που διατίθεται 

στους επενδυτές (στην επιχείρηση ή στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης) πρέπει 

να είναι μετά από φόρους. Από την οπτική γωνία των μετόχων, τα μέτρα αυτά δεν 

αντιπροσωπεύουν τις διαφορετικές δομές κεφαλαίων (τα μετά φόρων έξοδα από 

τόκους ή τα μερίσματα) ή για τα κεφάλαια που παρέχουν οι ομολογιούχοι για τη 

χρηματοδότηση επενδύσεων σε λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία. Επιπλέον, τα 

μέτρα αυτά δεν αντιπροσωπεύουν την επανεπένδυση των ταμειακών ροών που η 

εταιρεία κάνει σε πάγια κεφάλαια και σε κεφάλαιο κίνησης για να διατηρήσουν ή να 

μεγιστοποιήσουν τη μακροχρόνια αξία της επιχείρησης. 

Η ενασχόληση με ελεύθερες ταμειακές ροές είναι πιο δύσκολη από ό, τι με τα 

μερίσματα, επειδή ο αναλυτής πρέπει να ενσωματώσει τις ταμειακές ροές από τις 

λειτουργικές δραστηριότητες της εταιρείας με εκείνες από τις επενδυτικές και 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Επειδή οι FCFF είναι οι μετά φόρων ταμειακές ροές 

προς όλους τους επενδυτές της επιχείρησης, η αξία της επιχείρησης βρίσκεται από 

την προεξόφληση των FCFF με το μέσο-σταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC). Η 

αξία των ιδίων κεφαλαίων στη συνέχεια προκύπτει με αφαίρεση της αξίας του χρέους 

από την αξία της επιχείρησης. Η αξία των ιδίων κεφαλαίων προκύπτει άμεσα από την 

προεξόφληση των FCFE ταμειακών ροών προς τους κοινούς μετόχους με το 

κατάλληλο απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων.  

Ανάλογα με την εταιρεία προς αποτίμηση, ένας αναλυτής μπορεί να έχει 

λόγους να προτιμάει να χρησιμοποιήσει είτε τις FCFF ή τις FCFE. Εάν η κεφαλαιακή 

διάρθρωση της εταιρείας είναι σχετικά σταθερή, το μοντέλο των FCFE είναι πιο 

άμεσο και απλό στη χρήση από αυτό των FCFF. Στην περίπτωση μιας μοχλευμένης 

εταιρείας με αρνητικές FCFE, η χρήση του μοντέλου των FCFF μπορεί να είναι 

ευκολότερη. Ο αναλυτής θα προεξοφλήσει τις FCFF για να βρει την παρούσα αξία 

των λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων (προσθέτει την αξία των μετρητών και 

εμπορεύσιμων χρεογράφων για να πάρει τη συνολική αξία της επιχείρησης), και στη 

συνέχεια αφαιρείται η τιμή αγοράς του χρέους για να βρεθεί η εσωτερική αξία του 

μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση μιας μοχλευμένης εταιρείας με 
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μεταβαλλόμενη δομή κεφαλαίου, αν τα ιστορικά στοιχεία χρησιμοποιηθούν στην 

πρόβλεψη του ρυθμού ανάπτυξης των FCFF να είναι πιο κατανοητή από ένα συνεχώς 

μεταβαλλόμενο πρότυπο ανάπτυξης των FCFE. 

 

3.3.2. Παρούσα αξία Ελεύθερων Ταμειακών Ροών 

 

Οι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις των ελεύθερων ταμειακών ροών για τον 

προσδιορισμό της αξίας είναι η προσέγγιση του μοντέλου αποτίμησης των FCFF και 

των FCFE. Σε αυτά τα μοντέλα, η αξία της μετοχής ισούται με την παρούσα αξία των 

προβλεπόμενων ελεύθερων ταμειακών ροών από το χρόνο 1 έως το άπειρο, 

προεξοφλημένων με το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων. Όπως 

περιγράφεται παρακάτω, για κάθε μια προσέγγιση έχουμε: 

Α. Παρούσα αξία Ελεύθερων Ταμειακών Ροών προς το σύνολο της 

εταιρείας. Η προσέγγιση αποτίμησης FCFF εκτιμά την αξία της επιχείρησης ως την 

παρούσα αξία των μελλοντικών Ελεύθερων ταμειακών ροών προς το σύνολο της 

εταιρείας (FCFF) προεξοφλημένων με το σταθμισμένο μέσο κόστος κεφαλαίου 

(WACC): 

 

                          Αξία εταιρείας=                                                                         (3-1) 
 

                  

Επειδή η FCFF είναι η ροή ρευστών διαθεσίμων για όλους τους προμηθευτές 

κεφαλαίου, χρησιμοποιώντας WACC στην προεξόφληση των FCFF προκύπτει η 

συνολική αξία όλων των κεφαλαίων της εταιρείας. Η αξία των ιδίων κεφαλαίων είναι 

η αξία της εταιρείας μείον την αξία αγοράς του χρέους της: 

 

Καθαρή αξία = Αξία Εταιρείας - Αγοραία Αξία χρέους                  (3-2) 

 

Διαιρώντας το συνολικό ύψος των ιδίων κεφαλαίων με τον αριθμό των 

μετοχών παίρνουμε την τιμή ανά μετοχή. 

Το κόστος του κεφαλαίου είναι η απαιτούμενη απόδοση που οι επενδυτές θα 

πρέπει να απαιτήσουν για μια ροή σε μετρητά  όπως εκείνης που παράγεται από την 

εταιρεία που αναλύεται. Το WACC εξαρτάται από τον κίνδυνο αυτών των ταμειακών 

ροών. Το WACC είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος των μετά φόρων απαιτούμενων 
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ποσοστών απόδοσης για το χρέος και τα ίδια κεφάλαια, όπου τα σταθμά είναι οι 

αναλογίες της συνολικής αξίας αγοράς της επιχείρησης από κάθε πηγή, το χρέος και 

τα ίδια κεφάλαια. Ως εναλλακτική λύση, οι αναλυτές μπορούν να χρησιμοποιούν τα 

σταθμά του χρέους και τα ίδια κεφάλαια στην κεφαλαιακή διάρθρωση του στόχου της 

εταιρείας, όταν είναι γνωστά τα σταθμά και διαφέρουν από τα σταθμά της αγοραίας 

αξίας. Ο τύπος για WACC είναι 

 

 

WACC =             MV(DEPT)          rd(1-Tax rate) +        MV(EQUITY)          r    (3-3) 

                 MV(DEPT)+ MV(EQUITY)                    MV(DEPT)+ MV(EQUITY) 

 

όπου οι τρέχουσες αγοραίες αξίες των ομολόγων (MV(DEPT)) και οι 

τρέχουσες αγοραίες αξίες των μετοχικών τίτλων (ΜV(EQUITY)), όχι των βιβλίων ή 

των λογιστικών αξιών, και οι αναλογίες αυτών των αγοραίων αξιών, MV(DEPT) και 

ΜV(EQUITY), προς τη συνολική αγοραία αξία του χρέους συν την αγοραία αξία των 

ίδιων κεφαλαίων, καθορίζουν τα σταθμά στον τύπο του μέσου σταθμισμένου κόστους 

κεφαλαίου (WACC). Οι ποσότητες rd (1- Tax rate) και r είναι ,αντίστοιχα, το μετά 

φόρων κόστος του χρέους και το μετά φόρων κόστος των ίδιων κεφαλαίων. Ο 

φορολογικός συντελεστής (Tax rate) είναι ο οριακός συντελεστής του φόρου 

εισοδήματος. 

 

Β. Παρούσα αξία Ελεύθερων Ταμειακών Ροών προς τους μετόχους. . Η 

προσέγγιση αποτίμησης FCFΕ εκτιμά την αξία του μετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρείας ως την παρούσα αξία των μελλοντικών Ελεύθερων ταμειακών ροών προς 

το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (FCFE) προεξοφλημένων με το απαιτούμενο 

ποσοστό απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων (r): 

 

                        Αξία μετοχικού κεφαλαίου=                                                        (3-4) 
 

Επειδή η FCFE είναι η ταμειακή ροή που απομένει για τους μετόχους μετά 

την ικανοποίηση όλων των άλλων απαιτήσεων, προεξοφλώντας τις FCFE με  το r (το 

απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων) προκύπτει η αξία του 

μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Διαιρώντας το συνολικό ύψος των ιδίων 

κεφαλαίων με τον αριθμό των μετοχών παίρνουμε  την αξία ανά μετοχή. 
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3.3.3. Μοντέλα Ανάπτυξης Ενός Σταδίου 

 

 

Στην ανάλυση προεξόφλησης ταμειακών ροών (DCF), το μοντέλο Gordon 

(διαρκής ή σταθερής ανάπτυξης) κάνει την υπόθεση ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές 

αυξάνονται με σταθερό ρυθμό που οδηγεί σε μοντέλα FCFF και FCFE ενός σταδίου 

(σταθερής ανάπτυξης). Όπως περιγράφεται παρακάτω, για κάθε μοντέλο έχουμε: 

Α. Μοντέλο FCFF ενός σταδίου (σταθερής ανάπτυξης). Ας υποθέσουμε ότι 

η FCFF αυξάνεται με σταθερό ρυθμό g, έτσι ώστε η FCFF σε οποιαδήποτε περίοδο 

είναι ίση με FCFF κατά την προηγούμενη περίοδο, πολλαπλασιαζόμενο επί (1 + g): 

FCFFt=FCFFt-1(1+g) 

Αν FCFF αυξάνεται με σταθερό ρυθμό, 

 

                          Αξία εταιρείας=                       =                                                    (3-5) 
 

 

Αφαιρώντας την αγοραία αξία του χρέους από την αξία εταιρείας παίρνουμε 

την αξία του μετοχικού κεφαλαίου. 

 

Β. Μοντέλο FCFΕ ενός σταδίου (σταθερής ανάπτυξης). To μοντέλο FCFΕ 

ενός σταδίου (σταθερής ανάπτυξης) υποθέτει ότι η FCFE αυξάνεται με σταθερό 

ρυθμό g. Η FCFE σε οποιαδήποτε περίοδο είναι ίση με FCFE κατά την προηγούμενη 

περίοδο, πολλαπλασιαζόμενη επί (1 + g): 

FCFFt=FCFFt-1(1+g) 

Η Αξία μετοχικού κεφαλαίου αν η FCFE αυξάνεται με σταθερό ρυθμό είναι 

 

                     Αξία μετοχικού κεφαλαίου=              =                                             (3-6) 

 

Το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι το r, το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης των 

ιδίων κεφαλαίων. Ας σημειώσουμε ότι ρυθμός ανάπτυξης των FCFF και των FCFE 

συχνά δεν είναι ο ίδιος. 
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3.4.  Παραλλαγές Μοντέλου Ελεύθερων Ταμειακών Ροών  

 

Στις παραπάνω υποενότητες, παρουσιάστηκε το μοντέλο αποτίμησης των 

ταμειακών ροών ανάπτυξης ενός σταδίου με σταθερό ρυθμό ανάπτυξης. Παρακάτω, 

παρουσιάζονται τα μοντέλα αποτίμησης των ταμειακών ροών δύο σταδίων και τριών 

σταδίων ανάπτυξης. Τα μοντέλα αυτά επειδή είναι πολύ ευαίσθητα στα δεδομένα 

εισόδου, οι αναλυτές συνήθως εκτελούν αναλύσεις ευαισθησίας στις αποτιμήσεις 

τους, όπως θα δούμε παρακάτω. 

 

3.4.1. Μοντέλο Ανάπτυξης Δύο Σταδίων  

 

Στα μοντέλα αποτίμησης των ελεύθερων ταμειακών ροών ανάπτυξης δύο 

σταδίων, ο ρυθμός ανάπτυξης κατά το δεύτερο στάδιο είναι ένας μακροπρόθεσμος 

σταθερός ρυθμός ανάπτυξης. Για μια παρακμάζουσα βιομηχανία, στο δεύτερο στάδιο 

ο ρυθμός ανάπτυξης θα είναι ελαφρώς κάτω από τον ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ. Για 

ένας κλάδος που θα αυξηθεί στο μέλλον σε σχέση με τη συνολική οικονομία, στο 

δεύτερο στάδιο ο ρυθμός ανάπτυξης θα μπορούσε να είναι ελαφρώς μεγαλύτερος από 

το ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ. 

Οι δύο πιο δημοφιλείς εκδόσεις των μοντέλων αποτίμησης FCFF και FCFE  

δύο σταδίων διακρίνονται από τη μορφή των ρυθμών ανάπτυξης στο στάδιο 1. Κατά 

μία εκδοχή, ο ρυθμός ανάπτυξης είναι σταθερός στο Στάδιο 1 και μειώνεται με ένα 

μακροπρόθεσμο σταθερό ρυθμό στο Στάδιο 2. Σε άλλη εκδοχή, ο ρυθμός ανάπτυξης 

μειώνεται στο στάδιο 1, φθάνοντας ένα σταθερό ρυθμό στην αρχή του σταδίου 2.  

Οι ρυθμοί ανάπτυξης μπορούν να εφαρμοστούν σε διαφορετικές μεταβλητές. 

Ο ρυθμός ανάπτυξης θα μπορούσε να είναι ο ρυθμός ανάπτυξης για την FCFF ή την 

FCFE, ή ο ρυθμός ανάπτυξης για το εισόδημα (όπως καθαρό εισόδημα), ή το 

ποσοστό αύξησης για τις πωλήσεις. Εάν ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν για το καθαρό 

εισόδημα, οι αλλαγές στην FCFF ή FCFE θα εξαρτηθoύν επίσης από επενδύσεις σε 

λειτουργικά πάγια περιουσιακά στοιχεία και τη χρηματοδότηση των επενδύσεων 

αυτών. Όταν ο ρυθμός ανάπτυξης του εισοδήματος μειώνεται, όπως μεταξύ Στάδιο 1 

και Στάδιο 2, οι επενδύσεις σε λειτουργικά πάγια περιουσιακά στοιχεία, πιθανότατα 

θα μειωθούν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Εάν αλλάξει ο ρυθμός ανάπτυξης των 

πωλήσεων, οι προσαρμογές στα καθαρά περιθώρια κέρδους καθώς και στις 
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επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και στις πολιτικές χρηματοδότησης, θα 

καθορίσουν τη FCFF και τη FCFE. 

Μια γενική έκφραση για το μοντέλο αποτίμησης FCFF δύο σταδίων 

ανάπτυξης είναι: 

                  Αξία Εταιρείας=  +                (3-16) 

 

Το άθροισμα δίνει την παρούσα αξία των n πρώτων χρόνων της FCFF. Η 

τελική αξία της FCFF από το έτος n+1 και μετά είναι FCFFn+1 / (WACC - g), το οποίο 

προεξοφλείται με το WACC για n περιόδους για την απόκτηση της παρούσας αξίας 

της. Αφαιρώντας την αξία του ανεξόφλητου χρέους παίρνουμε την αξία των ιδίων 

κεφαλαίων. Η αξία ανά μετοχή βρίσκεται διαιρώντας τη συνολική αξία των ιδίων 

κεφαλαίων με τον αριθμό των μετοχών. 

Η γενική έκφραση για το μοντέλο αποτίμησης FCFE δύο σταδίων ανάπτυξης 

είναι: 

                  Αξία Μετοχικού Κεφαλαίου=  +           (3-17) 

 

Το άθροισμα είναι η παρούσα αξία των n πρώτων χρόνων της FCFE, και η 

τελική αξία της FCFΕ από το έτος n+1 και μετά είναι FCFEn+1/(r-g), το οποίο 

προεξοφλείται με τo απαιτούμενο ποσοστό προεξόφλησης των ιδίων κεφαλαίων (r) 

για n χρόνια. Η αξία ανά μετοχή βρίσκεται διαιρώντας την συνολική αξία των ιδίων 

κεφαλαίων με τον αριθμό των μετοχών. 

Παρακάτω μπορούμε να δούμε δύο εκδοχές των μοντέλων αποτίμησης των 

ελεύθερων ταμειακών ροών με δύο στάδια ανάπτυξης: 

i. Σταθερός ρυθμός ανάπτυξης στο Στάδιο 1 και στο Στάδιο 2. Η 

απλούστερη μορφή των μοντέλων αποτίμησης FCFF ή FCFE δύο σταδίων ανάπτυξης 

έχει ένα σταθερό ρυθμό ανάπτυξης σε κάθε στάδιο.  

ii. Πτωτικός δείκτης ανάπτυξης στο Στάδιο 1 και σταθερή ανάπτυξη στο 

Στάδιο 2. Οι ρυθμοί ανάπτυξης συνήθως δεν πέφτουν απότομα από το ένα στάδιο 

στο άλλο, όμως όπως περιγράφτηκε παραπάνω στα μοντέλα δύο σταδίων, αλλά οι 

ρυθμοί ανάπτυξης μπορεί να μειωθούν με την πάροδο του χρόνου για πολλούς 

λόγους. Μερικές φορές, μια μικρή εταιρεία έχει υψηλό ρυθμό ανάπτυξης που δεν 

είναι σταθερός, καθώς αυξάνεται το μερίδιο αγοράς. Μια άκρως κερδοφόρα 
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επιχείρηση μπορεί επίσης να προσελκύσει τον ανταγωνισμό που κάνει δυσκολότερη 

για την εταιρεία τη διατήρηση των υψηλών περιθωρίων κέρδους της. 

 

3.4.2. Μοντέλο Ανάπτυξης Τριών Σταδίων 

 

Τα μοντέλα αποτίμησης ελεύθερων ταμειακών ροών τριών σταδίων 

ανάπτυξης - είναι μια προέκταση των μοντέλων ανάπτυξης δύο σταδίων. Μία 

συνηθισμένη έκδοση του μοντέλου ανάπτυξης τριών σταδίων, είναι η υπόθεση ενός 

σταθερού ρυθμού ανάπτυξης σε καθένα από τα τρία στάδια. Οι ρυθμοί ανάπτυξης θα 

μπορούσαν να είναι των πωλήσεων, των κερδών και των επενδύσεων σε πάγια και σε 

κεφάλαια κίνησης, μια εξωτερική χρηματοδότηση θα μπορούσε να είναι μια 

συνάρτηση του επιπέδου των πωλήσεων ή των προσαρμογών των πωλήσεων. Ένα 

πιο απλοϊκό μοντέλο μπορεί να εφαρμοστεί για τον ρυθμό ανάπτυξης της FCFF ή της 

FCFE. 

Ένα δεύτερο συνηθισμένο μοντέλο τριών σταδίων είναι αυτό με συνεχείς 

ρυθμούς ανάπτυξης στο Στάδια 1 και 3, και μια μείωση του ρυθμού ανάπτυξης στο 

Στάδιο 2. Και πάλι, οι ρυθμοί ανάπτυξης θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε πωλήσεις 

ή στη FCFF ή στη FCFE. Αν και είναι απίθανο ότι οι μελλοντικές FCFF και FCFE να 

ακολουθήσουν τις υποθέσεις των μοντέλων ανάπτυξης τριών σταδίων, οι αναλυτές 

θεωρούν συχνά τέτοια μοντέλα ώστε να παρέχουν χρήσιμες προσεγγίσεις. 

 

3.4.3. Ανάλυση Ευαισθησίας Αποτίμησης Βάσει Ταμειακών Ροών 

 

Σε μεγάλο βαθμό, ο ρυθμός ανάπτυξης των FCFF και των FCFE εξαρτώνται 

από την μελλοντική κερδοφορία της εταιρείας. Η αύξηση των πωλήσεων και των 

περιθωρίων κέρδους εξαρτιόνται από τη φάση ανάπτυξης της εταιρείας και την 

κερδοφορία του κλάδου. Μια άκρως κερδοφόρα επιχείρηση σε έναν διαρκώς 

αναπτυσσόμενο κλάδο μπορεί να απολαύσει για χρόνια αύξηση των κερδών. Τελικά, 

τα περιθώρια κέρδους της είναι πιθανό να διαβρωθούν από την αύξηση του 

ανταγωνισμού, και η αύξηση των πωλήσεων είναι πιθανό να υποχωρήσει καθώς και 

λόγω των λιγότερων ευκαιριών για την επέκταση του μεγέθους της αγοράς και του 

μεριδίου αγοράς. Οι ρυθμοί ανάπτυξης και η διάρκεια της ανάπτυξης είναι δύσκολο 

να προβλεφθούν. 
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Οι αξίες του έτους βάσης για τα FCFF ή FCFE μοντέλα ανάπτυξης είναι 

επίσης καίριας σημασίας. Λαμβάνοντας υπόψη τα ίδια απαιτούμενα ποσοστά 

απόδοσης και τους ρυθμούς ανάπτυξης, η αξία της επιχείρησης ή η αξία των ιδίων 

κεφαλαίων θα αυξηθεί ή θα μειωθεί ανάλογα με την αρχική αξία της FCFF ή της 

FCFE που χρησιμοποιήθηκε. 

Η αποτίμηση μιας εταιρείας περιλαμβάνει προβλέψεις των μελλοντικών 

ταμειακών ροών της εταιρείας καθώς και τις εκτιμήσεις του κόστους προεξόφλησης 

των κεφαλαίων της που πρέπει να χρησιμοποιούνται ώστε να δοθεί η παρούσα αξία 

των μελλοντικών ταμειακών ροών της. Οι αναλυτές για να εξετάσουν πόσο 

ευαίσθητη είναι η τελική αποτίμηση στις αλλαγές κάθε μίας από τις μεταβλητές 

εισόδου του μοντέλου αποτίμησης, εκτελούν ανάλυση ευαισθησίας. Μερικές 

μεταβλητές εισόδου έχουν πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο στην αποτίμηση μετοχών σε 

σχέση με άλλες.  

 

3.5.  Υπολογισμός και Πρόβλεψη Ελεύθερης Ταμειακής Ροής 

 

Στο υποκεφάλαιο αυτό εξετάζεται ο ακριβής ορισμός των ελεύθερων 

ταμειακών ροών και γίνεται μια εισαγωγή στα θέματα που εμπλέκονται στη 

διαδικασία πρόβλεψης των ελεύθερων ταμειακών ροών. Η εκτίμηση των FCFF ή 

FCFE απαιτεί μια πλήρη κατανόηση της επιχείρησης και των οικονομικών 

καταστάσεων από τις οποίες οι ταμειακές ροές αυτές μπορούν να εξαχθούν. Στο 

μεγαλύτερο μέρος του υποκεφαλαίου θα υποθέσουμε ότι η εταιρεία έχει δύο πηγές 

κεφαλαίου, το χρέος και τις κοινές μετοχές.  

 

3.5.1. Υπολογισμός FCFF από Καθαρό Εισόδημα 

 

FCFF είναι η ταμειακή ροή στους προμηθευτές κεφαλαίου της εταιρείας μετά 

από όλες τις λειτουργικές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των φόρων) που 

αποπληρώθηκαν και τις λειτουργικές επενδύσεις που έγιναν. Οι προμηθευτές 

κεφαλαίου περιλαμβάνουν ομολογιούχους και κοινούς μέτοχους (επιπρόσθετα, 

περιπτωσιολογικά, τους κατόχους προνομιούχων μετόχων, τους οποίους αγνοούμε 

προς το παρόν). Κατανοώντας ότι μια μη χρηματική χρέωση είναι μια επιβάρυνση ή 

δαπάνη που δεν περιλαμβάνει την δαπάνη των μετρητών, η ελεύθερη ταμειακή ροή 

προς το σύνολο της εταιρείας (FCFF) μπορεί να εκφραστεί ως εξής: 
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FCFF = Καθαρό διαθέσιμο εισόδημα στους κοινούς μετόχους (NI) 

  Συν: Καθαρές εισροές μη χρηματικών επιβαρύνσεων (NCC) 

  Συν: Τόκοι × (1 - Φορολογικό συντελεστή) (Int (1 – Τax rate)) 

Μείον: Επενδύσεις σε πάγια κεφάλαια (FCInv) 

Μείον: Επενδύσεις σε κεφάλαια κίνησης (WCInv) 

 

Αυτή η εξίσωση μπορεί να γραφτεί πιο συνεπτυγμένα ως 

 

                  FCFF = NI + NCC + Int (1 – Τax rate) - FCInv - WCInv                (3-7) 

 

Εξετάζοντας κάθε στοιχείο της FCFF. Το σημείο εκκίνησης στην Εξίσωση 3-

7 είναι το καθαρό διαθέσιμο εισόδημα στους κοινούς μετόχους- η τελευταία γραμμή 

σε μια κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Αντιπροσωπεύει τα έσοδα μετά από 

αποσβέσεις, έξοδα από τόκους, φόρους εισοδήματος, και πληρωμή των 

προνομιούχων μετόχων (αλλά μη καταβολή των μερισμάτων στους κατόχους κοινών 

μετοχών). 

Οι Καθαρές μη χρηματικές επιβαρύνσεις αποτελούν προσαρμογές για μη 

χρηματικές μειώσεις και αυξήσεις στο καθαρό εισόδημα. Η προσαρμογή αυτή είναι η 

πρώτη από μια σειρά που οι αναλυτές γενικά εκτελούν σε καθαρή βάση. Αν οι μη 

χρηματικές μειώσεις των καθαρών εσόδων υπερβαίνουν τις αυξήσεις, όπως συμβαίνει 

συνήθως, η προσαρμογή είναι θετική. Αν οι μη χρηματικές αυξήσεις υπερβαίνουν τις 

μη χρηματικές μειώσεις, η προσαρμογή είναι αρνητική. Η συνηθέστερη μη χρηματική 

χρέωση είναι οι αποσβέσεις. Όταν μια εταιρεία αγοράζει πάγιο κεφάλαιο, όπως 

εξοπλισμό, ο ισολογισμός αντικατοπτρίζει μια ταμειακή εκροή κατά τη στιγμή της 

αγοράς. Σε μεταγενέστερες περιόδους, η εταιρεία εκτελεί αποσβέσεις όταν το 

περιουσιακό στοιχείο χρησιμοποιείται. Η απόσβεση μειώνει το καθαρό εισόδημα, 

αλλά δεν αποτελεί ταμειακή ροή. Η απόσβεση είναι έτσι μια μη χρηματική 

επιβάρυνση που πρέπει να προστεθεί στον υπολογισμό των FCFF. 

Οι χρεωστικοί τόκοι μετά φόρων πρέπει να προστεθούν στα καθαρά έσοδα για 

να καταλήξουν στον υπολογισμό των FCFF. Αυτό το βήμα είναι απαραίτητο, επειδή 

τα έξοδα των τόκων καθαρά από σχετικούς φόρους που παρακρατήθηκαν  στον 

υπολογισμό του καθαρού εισοδήματος, και επειδή οι τόκοι είναι οι ταμειακές ροές 

διαθέσιμα στους προμηθευτές κεφαλαίων της εταιρείας.  
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Οι επενδύσεις σε πάγιο κεφάλαιο αντιπροσωπεύουν την εκροή μετρητών που 

απαιτείται για να στηριχθούν οι τρέχουσες και μελλοντικές δραστηριότητες της 

εταιρείας. Οι επενδύσεις αυτές είναι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για μακροπρόθεσμα 

περιουσιακά στοιχεία, όπως ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, που είναι 

αναγκαίες για την υποστήριξη της εταιρείας. Αναγκαίες κεφαλαιουχικές δαπάνες 

επίσης περιλαμβάνουν άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως τα εμπορικά σήματα.  

Η κατάσταση ταμειακών ροών της εταιρείας είναι μια εξαιρετική πηγή 

πληροφοριών σε κεφαλαιακές δαπάνες καθώς και σε πωλήσεις παγίου κεφαλαίου. 

Κάποιες εταιρείες αποκτούν πάγιο κεφάλαιο, χωρίς τη χρήση μετρητών, για 

παράδειγμα, μέσω ανταλλαγής μετοχών ή δανείου. Οι εξαγορές δεν εμφανίζονται 

στην κατάσταση ταμειακών ροών της εταιρίας, αλλά γνωστοποιούνται στις 

υποσημειώσεις.  

Τέλος είναι σημαντικό να αναφερθεί η καθαρή αύξηση του κεφαλαίου 

κίνησης. Αυτή αντιπροσωπεύει την καθαρή επένδυση σε κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία, όπως λογαριασμούς εισπρακτέους, μείον τις τρέχουσες 

υποχρεώσεις, όπως τους πληρωτέους λογαριασμούς, από την εξέταση είτε του 

ισολογισμού της εταιρείας ή την κατάσταση ταμειακών ροών της. 

Παρόλο που το κεφάλαιο κίνησης ορίζεται συχνά ως κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία μείον τις τρέχουσες υποχρεώσεις, το κεφάλαιο κίνησης για τις 

ταμειακές ροές και τους σκοπούς αποτίμησης του ορίζεται ώστε να αποκλείει 

μετρητά διαθέσιμα και βραχυπρόθεσμο χρέος (το οποίο περιλαμβάνει γραμμάτια 

πληρωτέα και το ποσοστό του μακροπρόθεσμου χρέους). Κατά την εύρεση της 

καθαρής αύξησης του κεφαλαίου κίνησης για τον υπολογισμό των ελεύθερων 

ταμειακών ροών, το κεφάλαιο κίνησης αποκλείει ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, 

καθώς και γραμμάτια πληρωτέα και το τρέχον ποσοστό του μακροπρόθεσμου χρέους. 

Εξαιρούνται ταμειακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα, γιατί μια αλλαγή σε 

μετρητά είναι αυτό που γίνεται προσπάθεια να εξηγηθεί. Γραμμάτια πληρωτέα και 

τρέχον ποσοστό μακροπρόθεσμων χρεών εξαιρούνται επειδή οι υποχρεώσεις με τη 

ρητή δαπάνη για τόκους τα καθιστούν χρηματοδοτικά μη λειτουργικά στοιχεία. 

 

3.5.2. Υπολογισμός FCFF από τη Δήλωση Ταμειακών Ροών 

 

Οι FCFF είναι οι διαθέσιμες ταμειακές ροές σε όλους τους παρόχους 

κεφαλαίου (ίδια κεφάλαια και χρέος). Οι αναλυτές συχνά χρησιμοποιούν ταμειακές 
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ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (CFO), που λαμβάνονται από την κατάσταση 

ταμειακών ροών, ως σημείο εκκίνησης για να υπολογίσουνε τις ελεύθερες ταμειακές 

ροές, διότι ενσωματώνει τις προσαρμογές των ταμειακών ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες για μη χρηματικές δαπάνες (όπως αποσβέσεις), καθώς και για 

καθαρές επενδύσεις κεφαλαίου κίνησης.  

Σε μια κατάσταση ταμειακών ροών, οι ταμειακές ροές χωρίζονται σε τρεις 

συνιστώσες: ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, ταμειακές ροές από 

επενδυτικές δραστηριότητες, και ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες. Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες είναι το καθαρό 

ποσό των μετρητών που παρέχονται από λειτουργικές δραστηριότητες. Το τμήμα 

λειτουργίας στη κατάσταση ταμειακών ροών δείχνει τις ταμειακές ροές που 

σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες, όπως τα μετρητά  που ελήφθησαν 

από τους πελάτες και τα μετρητά που καταβάλλονται σε προμηθευτές. Οι ταμειακές 

ροές από επενδυτικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν τις επενδύσεις (ή πωλήσεις) σε 

μακροπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού και σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε άλλες 

εταιρείες. Οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες σχετίζονται με 

δραστηριότητες της εταιρείας στην αύξηση ή στην επιστροφή κεφαλαίου. Τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) επιτρέπουν την εταιρεία να ταξινομήσει τους τόκους που 

καταβάλλονται ως λειτουργική ή χρηματοδοτική δραστηριότητα. Περαιτέρω, τα ΔΛΠ 

επιτρέπουν την εταιρεία να ταξινομήσει τα μερίσματα που καταβάλλονται ως 

λειτουργική ή χρηματοδοτική δραστηριότητα.  

Για την εκτίμηση της Ελεύθερης ταμειακής ροής προς το σύνολο εταιρείας 

(FCFF) ξεκινώντας με την Ταμειακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες (CFO), 

πρέπει να αναγνωρίσουμε τη διαχείριση των τόκων που έχουν καταβληθεί.  Η FCFF 

μπορεί να υπολογιστεί ως εξής: 

 

Ελεύθερη ταμειακή ροή προς το σύνολο εταιρείας (FCFF) =  

Ταμειακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες (CFO) 

Πλέον: Τόκοι × (1 - Φορολογικός συντελεστής) (Int × (1 – Tax rate)) 

Μείον: Επενδύσεις σε πάγιο κεφάλαιο (FCInv) 

ή 

FCFF = CFO +Int × (1 – Tax rate) - FCInv                                             (3-8) 

 



47 

 

Οι μετά φόρων χρεωστικοί τόκοι προστίθενται πίσω γιατί είχαν 

προηγουμένως ληφθεί από το καθαρό εισόδημα. Η επένδυση σε κεφάλαιο κίνησης 

δεν εμφανίζεται στην εξίσωση 3-8, επειδή ήδη η CFO περιλαμβάνει επενδύσεις σε 

κεφάλαια κίνησης.  

 

3.5.3. Μη χρηματικές Επιβαρύνσεις 

 

Από την δήλωση ταμειακών ροών της εταιρείας μπορούμε να βρούμε 

ιστορικά μη χρηματικών επιβαρύνσεων. Εάν κάποιος θελήσει να χρησιμοποιήσει την 

μέθοδο FCFF = CFO +Int × (1 – Tax rate) – FCInv, θα πρέπει να επαληθεύει τις μη 

χρηματικές επιβαρύνσεις για να διασφαλιστεί ότι η εκτίμηση της FCFF παρέχει μια 

λογική βάση για την πρόβλεψη. Οι εταιρείες καταγράφουν συχνά δαπάνες για 

σκοπούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (π.χ., επιβαρύνσεις αναδιάρθρωσης) 

που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς. Στην περίπτωση αυτή, οι τρέχουσες 

φορολογικές πληρωμές είναι υψηλότερες από ό, τι αναφέρθηκε στην κατάσταση 

λογαριασμού αποτελεσμάτων, με αποτέλεσμα την αναβαλλόμενη φορολογική 

απαίτηση και την αφαίρεση από τα καθαρά έσοδα να καταλήξουμε σε ταμειακή ροή 

για την κατάσταση ταμειακών ροών. Εάν η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 

αναμένεται να αντιστραφεί (π.χ. με εκπτώσεις στη φορολογική απόσβεση) στο εγγύς 

μέλλον, ο αναλυτής δεν θα ήθελε να αφαιρέσει την αναβαλλόμενη φορολογική 

απαίτηση στις προβλέψεις των ταμειακών ροών του να αποφευχθεί η υποτίμηση των 

μελλοντικών ταμειακών ροών. Από την άλλη πλευρά, εάν η εταιρεία αναμένεται να 

έχει αυτές τις χρεώσεις σε συνεχή βάση, η αφαίρεση είναι αναγκαία για να μειώσει 

την πρόβλεψη των μελλοντικών ταμειακών ροών. 

 

3.5.4. Υπολογισμός FCFE από FCFF   

 

Οι FCFE είναι διαθέσιμες ταμειακές ροές προς τους μετόχους μόνο. 

Επομένως, είναι αναγκαίο να μειωθεί από τις FCFF οι τόκοι που καταβάλλονται 

στους δανειστές και να προστεθεί το καθαρό χρέος / δανεισμός, όπως φαίνεται 

παρακάτω:  

Ελεύθερη ταμειακή ροή προς τους μετόχους (FCFE) =  

Ελεύθερη ταμειακή ροή προς το σύνολο της επιχείρησης (FCFF) 

Μείον: Τόκοι × (1 - Φορολογικός συντελεστής) (Int × (1 – Tax rate)) 
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Συν: Καθαρές δανειακές (Net borrowing)                               

ή 

FCFE = FCFF - Int×(1 – Tax rate) + Net borrowing                              (3-9) 

Όπως δείχνει η Εξίσωση 3-9, η FCFE βρίσκεται αν από την FCFF αφαιρεθούν 

τα έξοδα μετά φόρων από τόκους και προσθέτοντας το(ν) καθαρό χρέος/ δανεισμό. 

Κάνοντας το αντίθετο για να βρούμε την FCFF από την FCFE με την πρόσθεση των 

εξόδων μετά φόρων από τόκους και την αφαίρεση του καθαρού δανεισμού, έχουμε: 

FCFF= FCFE +Int × (1 - Tax rate) - Net borrowing. 

Στις εξισώσεις 3-7 και 3-8 παραπάνω, υπολογίστηκε η FCFF ξεκινώντας με τα 

καθαρά έσοδα και τις ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, αντίστοιχα. 

Όπως δείχνει η εξίσωση 3-9, FCFE = FCFF - Int×(1 – Tax rate) + Net borrowing, 

αφαιρώντας τα έξοδα μετά φόρων από τόκους και προσθέτοντας τον καθαρό 

δανεισμό στις εξισώσεις 3-7 και 3-8, τότε έχουμε για τον υπολογισμό της FCFE 

ξεκινώντας με το καθαρό εισόδημα ή την CFO, αντίστοιχα: 

FCFE = NI + NCC − FCInv − WCInv + Net borrowing                      (3-10) 

FCFE = CFO − FCInv + Net borrowing                                                (3-11) 

 

3.5.5. Υπολογισμός  FCFF και FCFE από ΕΒΙΤ και EBITDA  

 

Η FCFF και η FCFE πιο συχνά υπολογίζονται από το καθαρό εισόδημα ή τη 

CFO (όπως φαίνεται από τις παραπάνω ενότητες). Επιπλέον, μπορούν να 

υπολογιστούν και από τα κέρδη προ φόρους τόκους (EBIT) και τα κέρδη προ φόρους 

τόκους και αποσβέσεις (EBITDA) από την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

Η σχέση μεταξύ του EBIT και FCFF προκύπτει αν στην εξίσωση 3-7 

υποθέσουμε ότι η μόνη μη χρηματική επιβάρυνση είναι οι αποσβέσεις (Dep), τότε θα 

έχουμε: 

FCFF = NI + Dep + Int × (1 - Tax rate) - FCInv – WCInv  

Το καθαρό εισόδημα (Ν.Ι.) μπορεί να εκφραστεί ως 

ΝΙ = (EBIT - Int) × (1 - Tax rate) = ΕΒΙΤ × (1 - Tax rate) - Int × (1 - Tax rate) 

Αντικαθιστώντας την εξίσωση του NI στην εξίσωση 3-7, έχουμε 

FCFF=EBI × (1 - Tax rate) + Dep - FCInv - WCInv                            (3-12) 

Για να πάρουμε την FCFF από τα EBIT, πολλαπλασιάζουμε τα ΕΒΙΤ με (1 - 

Tax rate), προσθέτουμε τις αποσβέσεις, και τότε αφαιρούμε τις επενδύσεις σε πάγια 

κεφάλαια (FCInv) και κεφάλαια κίνησης (WCInv). Είναι επίσης εύκολο να δείξουμε 
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τη σχέση μεταξύ της FCFF και των EBITDA. Τα καθαρά έσοδα μπορούν να 

εκφραστούν ως 

ΝΙ = (EBITDA - Dep - Int) × (1 - Tax rate) = EBITDA× (1 - Tax rate)- Dep × 

(1 - Tax rate) - Int × (1 - Tax rate) 

Αντικαθιστώντας αυτή την εξίσωση για το NI στην Εξίσωση 3-7 προκύπτει η 

FCFF = EBITDA× (1 - Tax rate)+ Dep × (Tax rate) - FCInv - WCInv          (3-13) 

Η FCFF ισούται με EBITDA πολλαπλασιαζόμενο με την μονάδα συν τον 

φορολογικό συντελεστή (1 - Tax rate) συν τις αποσβέσεις (Dep) πολλαπλασιαζόμενες 

με τον φορολογικό συντελεστή (Tax rate) μείον την επενδύσεις παγίου κεφαλαίου 

(FCInv) και του κεφαλαίου κίνησης (WCInv). Συγκρίνοντας τις εξισώσεις 3-12 και 3-

13, η διαφορά βρίσκεται στο χειρισμό των αποσβέσεων. 

Είναι επίσης δυνατό να υπολογιστεί η FCFE (αντί FCFF) από τα ΕΒΙΤ και τα  

EBITDA. Χρησιμοποιώντας την εξίσωση 3-12 ή 3-13, και στη συνέχεια αφαιρώντας 

τους τόκους πολλαπλασιαζόμενους με την μονάδα συν τον φορολογικό συντελεστή  

Int (1 - Tax rate) και προσθέτοντας τον καθαρό δανεισμό (Net borrowing)                      

έχουμε: FCFE = FCFF - Int × (1 - Tax rate)+ Net borrowing.                       

 

3.5.6. Πρόβλεψη FCFF και FCFE 

 

Ο υπολογισμός της FCFF και της FCFE βάσει ιστορικών λογιστικών 

στοιχείων είναι σχετικά απλός. Λαμβάνοντας υπόψη τους διαφορετικούς τρόπους για 

να υπολογιστούν οι ελεύθερες ταμειακές ροές σε ιστορική βάση, δεν αποτελεί 

έκπληξη ότι υπάρχουν πολλές μέθοδοι για την πρόβλεψη των ελεύθερων ταμειακών 

ροών. Μία προσέγγιση είναι ο υπολογισμός των ιστορικών ελεύθερων ταμειακών 

ροών και η εφαρμογή κάποιου σταθερού ρυθμού ανάπτυξης. Αυτή η προσέγγιση θα 

ήταν σκόπιμη, εάν οι ελεύθερες ταμειακές ροές της εταιρίας είχαν την τάση να 

αυξάνονται με σταθερό ρυθμό και αν η ιστορική σχέση μεταξύ των ελεύθερων 

ταμειακών ροών και των θεμελιώδη παραγόντων αναμένεται να διατηρηθεί. 

Μια πιο σύνθετη προσέγγιση είναι να προβλεφτούν τα επιμέρους στοιχεία των 

ελεύθερων ταμειακών ροών. Αυτή η προσέγγιση μπορεί καλύτερα να συλλάβει τις 

πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ των συνιστωσών. Ομοίως, μπορεί να εξεταστεί η 

ιστορική σχέση μεταξύ της αύξησης των πωλήσεων και των επενδύσεων σε πάγια και 

κεφάλαιο κίνησης.  
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Στο πλαίσιο των προβλέψεων FCFE, οι αναλυτές κάνουν συχνά την παραδοχή 

ότι υπάρχει μια αναλογία- στόχος χρέους (DR). Συχνά υποθέτουνε ότι ένα 

συγκεκριμένο ποσοστό του αθροίσματος 1) των καθαρών επενδύσεων σε  πάγιο 

κεφάλαιο (πάγιο κεφάλαιο μείον αποσβέσεις) και 2) της αύξησης στο κεφάλαιο 

κίνησης χρηματοδοτείται με μια αναλογία- στόχος χρέους. Αυτή η υπόθεση οδηγεί 

στην απλοποίηση των FCFE υπολογισμών. Από την εξίσωση 3-10, αν υποτεθεί ότι η 

απόσβεση είναι η μόνη μη χρηματικών χρέωση, από την εξίσωση 3-10 έχουμε: 

FCFE = NI - (FCInv - Dep) - WCInv + Net borrowing                        (3-14) 

Η ποσότητα FCInv - Dep αποτελεί τη διαφορά επενδύσεων σε πάγια 

κεφάλαια μείον τις αποσβέσεις. Με την υπόθεση της αναλογίας του χρέους  (DR), θα 

εξαλείφεται η ανάγκη για πρόβλεψη του καθαρού δανεισμού (Net borrowing) και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί η έκφραση: 

Net borrowing = DR (FCInv - Dep) + DR × (WCInv) 

Έτσι η εξίσωση 3-10 γίνεται στη συνέχεια 

FCFE = NI - (FCInv - Dep) - WCInv + (DR) (FCInv - Dep) + (DR) (WCInv) 

ή  

FCFE = NI - (1 - DR) (FCInv - Dep) - (1 - DR) (WCInv)                  (3-15) 

Όταν η εταιρεία διαθέτει σημαντικές μη χρηματικές επιβαρύνσεις πέρα από 

τις αποσβέσεις, η παραπάνω προσέγγιση διευκρινίζεται ότι θα οδηγήσει σε μια 

λιγότερο ακριβή εκτίμηση της FCFE από εκείνη που ελήφθη από πρόβλεψη όλων των 

επιμέρους στοιχείων της FCFE.  

 

3.6.  Υπολογισμός του ποσοστού προεξόφλησης 

 

 

Ο προσδιορισμός του ποσοστού προεξόφλησης εξαρτάται από το εάν οι 

ταμειακές ροές που προεξοφλούνται είναι πριν την εξυπηρέτηση του καθαρού 

δανεισμού της Εταιρείας, οπότε εφαρμόζεται το Μ.Σ.Κ.Κ. ή άλλως εφαρμόζεται η 

προεξόφληση με το κόστος των ιδίων κεφαλαίων. Στις παρακάτω υποενότητες 

αναλύεται το καθένα ξεχωριστά και παρουσιάζεται ο τύπος υπολογισμού του.  

 

3.6.1. Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (WACC) 
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Το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου ή Weighted Average Cost of Capital 

(WACC), όπως αποδίδεται ο όρος στα αγγλικά, είναι η ελάχιστη απόδοση που 

αναμένεται να καταβάλει η επιχείρηση κατά μέσο όρο στους μετόχους της για την 

χρηματοδότηση των περιουσιακών της στοιχείων (http://el.wikipedia.org). 

Οι επιχειρήσεις για να χρηματοδοτήσουν τα διάφορα επενδυτικά τους 

προγράμματα χρησιμοποιούν ως πηγές χρηματοδότησης κυρίως δανειακά κεφάλαια, 

προνομιούχες μετοχές, κοινές μετοχές και παρακρατηθέντα κέρδη. Όταν η επιχείρηση 

αντλεί νέα κεφάλαια για την χρηματοδότηση νέων επενδυτικών προγραμμάτων, 

προσπαθεί η δομή των κεφαλαίων αυτών να είναι παρόμοια με την κεφαλαιακή της 

διάρθρωση έτσι ώστε αυτή να παραμένει σχετικά σταθερή διαχρονικά και η τιμή της 

μετοχής της επιχείρησης να διατηρείται αμετάβλητη. Επομένως, για να 

προσδιορίσουμε το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου πρέπει να έχουμε υπολογίσει 

προηγουμένως το κόστος της κάθε πηγής χρηματοδότησης. Στη συνέχεια, το κόστος 

των πηγών αυτών σταθμίζεται σύμφωνα με την ποσοστιαία συμμετοχή καθεμιάς στην 

κεφαλαιακή διάρθρωση της επιχείρησης. Άρα, το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου 

μιας επιχείρησης αποδίδεται ως ο σταθμικός μέσος όρος του κόστους των διαφόρων 

πηγών χρηματοδότησης με συντελεστές στάθμισης τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε 

πηγής στη σύνθεση του κεφαλαίου – κεφαλαιακή διάρθρωση της επιχείρησης 

(http://el.wikipedia.org). 

Η γνώση του κόστους κεφαλαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 

προκειμένου να εκτιμηθεί η βιωσιμότητα μιας επένδυσης, η ορθότητα των 

χρηματοδοτικών αποφάσεων, η αξία μιας επιχείρησης και οι αποφάσεις αποτιμήσεων 

(http://el.wikipedia.org). 

Για τον υπολογισμό ενός αξιόπιστου μέτρου του κόστους κεφαλαίου μιας 

εταιρείας πρέπει πρώτα να εξεταστεί η κεφαλαιακή διάρθρωση (capital structure) της 

εταιρείας. Τρεις κυρίως πηγές κεφαλαίων υπάρχουν για μια επιχείρηση (όπως 

προαναφέρθηκε στο υποκεφάλαιο Δημιουργίας Αξίας): 1) τα ίδια κεφάλαια που 

παρέχονται από τους μετόχους (common equity), 2) το προνομιούχο μέρος του 

μετοχικού κεφαλαίου (preferred equity) και 3) Δανειακά (κυρίως μακροπρόθεσμα) 

κεφάλαια (debt) (Ehrhardt, 1955). Το Μ.Σ.Κ.Κ. μπορεί να εκτιμηθεί βάσει της 

ακόλουθης σχέσης: 

WACC=ke* we + kP* wP + kd*(1-t)* wd 

ή 

WACC=E/TC*ke +D/TC*kd*(1-t) 
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Όπου: 

WACC: το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίων της Εταιρείας (Μ.Σ.Κ.Κ.)   

we: το ποσό των ιδίων κεφαλαίων 

Ke : το κόστος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

wp: το ποσό προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου 

Kp : το κόστος προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου 

wd: το ποσό των ξένων κεφαλαίων 

kd: το κόστος δανεισμού της Εταιρείας 

TC: (Total Capital) το συνολικό κεφάλαιο (δηλ. TC= we+ wp+ wd ή TC=Ε+D) 

E: (Equity) Ενεργητικό 

D: (Dept) Δάνειο (Μακροπρόθεσμο) 

t: ο φορολογικός συντελεστής 

Κάθε πηγή κεφαλαίου έχει δικό της κόστος. Το κόστος των ιδίων κεφαλαίων  

(μετοχικού κεφαλαίου) μπορεί να προσδιοριστεί είτε με το υπόδειγμα CAPM είτε με 

κάποιο άλλο παραπλήσιο, όπως περιγράφεται στις παρακάτω ενότητες του 

υποκεφαλαίου. Το κόστος του δανεισμού είναι το ονομαστικό επιτόκιο των δανείων 

με τις όποιες επιβαρύνεται. Το Μ.Σ.Κ.Κ. είναι όπως δηλώνει και το όνομα του ένα 

σταθμικό κόστος όλων των πηγών κεφαλαίων ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής 

τους, στο συνολικό κεφάλαιο. 

 

3.6.2. Ανταγωνιστικά Μοντέλα Προσδιορισμού Κόστους Ιδίων 

Κεφαλαίων 

 

Το κόστος των ιδίων κεφαλαίων εκφράζει την ελάχιστη απόδοση που θα 

απαιτούσε ένας επενδυτής προκειμένου να αποκτήσει μετοχές στην εταιρεία. 

Μπορούμε να διακρίνουμε παρακάτω τα ανταγωνιστικά μοντέλα που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό του. 

 

Πίνακας 2. Ανταγωνιστικά Μοντέλα Προσδιορισμού Κόστους Ιδίων Κεφαλαίων 

Μοντέλα Αναμενόμενη Απόδοση Δεδομένα Εισόδου 

CAPM E(R) = Rf + β (Rm- Rf) 

Επιτόκιο μηδενικού κινδύνου  

Βήτα σε σχέση με το χαρτοφυλάκιο της 

αγοράς 

Ασφάλιστρο κινδύνου της αγοράς 
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APM 
E(R) = Rf + Σjβj (Rj- Rf) 

 

Επιτόκιο μηδενικού κινδύνου 

 j παράγοντες 

Βήτα σε σχέση με τον παράγοντα 

Ασφάλιστρα κινδύνου παραγόντων 

Multi 

factor 
E(R) = Rf + Σjβj (Rj- Rf) 

Επιτόκιο μηδενικού κινδύνου 

Μακροοικονομικοί παράγοντες 

Βήτα σε σχέση με μακροοικονομικούς 

παράγοντες 

Μακροοικονομικό Ασφάλιστρο κινδύνου 

Proxy E(R) = a + Σj βj Yj 
Προσεγγίσεις 

Συντελεστές παλινδρόμησης 

Πηγή: Damodaran Aswath 

 

3.6.3. Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων (CAPM) 

 

 

Στο πλαίσιο του καθορισμού του κόστους κεφαλαίου για τη χρήση ιδίων 

κεφαλαίων μιας εταιρείας μέσω παρακρατημένων ή αδιανέμητων κερδών 

χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων το Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων 

(Capital Asset Pricing Model, CAPM), το οποίο δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η 

αγορά αποτιμά τα διάφορα περιουσιακά στοιχεία. Η σημαντικότερη συνέπεια του 

υποδείγματος είναι ότι συνδέει την αναμενόμενη απόδοση ενός περιουσιακού 

στοιχείου με ένα μέγεθος κινδύνου του περιουσιακού στοιχείου, γνωστού ως 

συντελεστή βήτα (beta coefficient), ο οποίος εκφράζει τον κίνδυνο της 

συνδιακύμανσης ενός χρεογράφου με το χαρτοφυλάκιο της αγοράς. Η αξία του 

Υποδείγματος Αποτίμησης Περιουσιακών στοιχείων έγκειται στο ότι είναι ένα, απλό 

στη χρήση του, εργαλείο που προσφέρει ισχυρές και διαισθητικές προβλέψεις για τον 

τρόπο μέτρησης του κινδύνου και τη σχέση του με την αναμενόμενη απόδοση 

(http://el.wikipedia.org). 

Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων αναπτύχθηκε από τον 

William F. Sharpe το 1964, για το οποίο του απενεμήθη το βραβείο Nobel το 1990. 

Ακολούθως, στη διαμόρφωση του τελικού Υποδείγματος συνεισέφεραν και οι 

εργασίες των John Lintner, (1965) και Jan Mossin (1966). Aποτελεί μία προέκταση 

του υποδείγματος Μέσου – Διακύμανσης (Mean – Variance) του Harry Markowitz 
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(1952 & 1959). Στο υπόδειγμα Μέσου - Διακύμανσης καθορίζεται ένα σύνολο 

αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων, στα οποία συνδέεται η αναμενόμενη απόδοση με 

τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο. Στο υπόδειγμα CAPM ενσωματώνεται επιπλέον η 

δυνατότητα του επενδυτή να προσαρμόσει τη στρατηγική του σύμφωνα με τις 

προβλέψεις του για την αγορά (http://el.wikipedia.org). 

Η μέθοδος CAPM είναι από τις πιο διαδεδομένες και επιστημονικά 

τεκμηριωμένες μεθόδους υπολογισμού του κόστους των ιδίων κεφαλαίων για την 

αποτίμηση εταιρειών. Το κόστος αυτό εκτιμάται με το Υπόδειγμα Αποτίμησης 

Κεφαλαιακών Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model ή «CAMP») βάσει της 

ακόλουθης σχέσης: 

Ke=Rf+β*(Rm-Rf) 

Όπου: 

Ke : το κόστος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (αναμενόμενη απόδοση) 

Rf : η απόδοση μηδενικού (άνευ) κινδύνου 

β : ο συντελεστής κινδύνου βήτα (beta coefficient) 

Rm-Rf : η προσαύξηση κίνδυνου κεφαλαιαγοράς (O ιστορικός μέσος ασφάλιστρου 

κινδύνου της αγοράς) 

β*(Rm-Rf): ανταμοιβή για τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο 

Οι μεταβλητές στον προσδιορισμό του Κόστους Ιδίων Κεφαλαίων σύμφωνα 

με το CAPM,  περιγράφονται παρακάτω. 

Απόδοση Άνευ Κινδύνου (Rf). Ως απόδοση άνευ κινδύνου θεωρείται η 

ελάχιστη άνευ κινδύνου απόδοση την οποία θα απαιτούσε ένας λογικός επενδυτής 

από μία επένδυση σε ευρώ. Την απόδοση αυτή θεωρείται ότι προσφέρουν τα ομόλογα 

του Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) ή άλλων χωρών που δραστηριοποιείται η εκάστοτε 

εταιρία διάρκειας αντίστοιχης με εκείνη της προς αποτίμηση επένδυσης.  

Προκειμένου για μια μακροχρόνια επένδυση, όπως είναι η επένδυση σε 

μετοχές μιας μη εισηγμένης στο χρηματιστήριο Εταιρείας, συνήθως επιλέγεται το 

μετά φόρων σταθερό επιτόκιο έκδοσης του δεκαετούς Ομολόγου Ελληνικού 

Δημοσίου ή άλλων χωρών.  

Προσαύξηση Κινδύνου Κεφαλαιαγοράς (Rm). Σύμφωνα με την οικονομική 

θεωρία, ένας επενδυτής που τοποθετεί τα κεφάλαιά του σε μετοχές μιας Εταιρείας 

μπορεί δικαιολογημένα να απαιτεί μια αυξημένη απόδοση σε σχέση με αυτή των 

ανωτέρω κρατικών ομολόγων ή άλλης επένδυσης μηδενικού κινδύνου, ως 
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αποζημίωση για το υψηλότερο ρίσκο που αναλαμβάνει. Η ποσοτικοποίηση της 

διαφοράς αυτής είναι γνωστή ως προσαύξηση κινδύνου κεφαλαιαγοράς (Rm). 

Η προσαύξηση κινδύνου κεφαλαιαγοράς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, 

ο σημαντικότερος εκ των οποίων σχετίζεται με τις αποδόσεις του συνόλου της 

κεφαλαιαγοράς και τη γενικότερη κατάσταση της οικονομίας. 

Συντελεστής Κινδύνου β (beta coefficient). Σε σχέση με την μέτρηση του 

κινδύνου που αναλαμβάνει ένας επενδυτής, τοποθετώντας τα κεφάλαιά του στις 

μετοχές μιας Εταιρείας, απαιτείται επιπλέον προσαρμογή στον υπολογισμό του 

κόστους κεφαλαίου η οποία εκφράζεται από τον συντελεστή βήτα (β). Ο 

συντελεστής β ενσωματώνει στο κόστος μετοχικού κεφαλαίου παράγοντες 

κινδύνου που σχετίζονται με τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται μία 

εταιρεία. 

Σύμφωνα με τον William F. Sharpe, ο κίνδυνος αγοράς (risk market) κάθε 

χρεογράφου μπορεί να υπολογιστεί μέσω της τάσης να συμπεριφέρεται όπως όλη η 

αγορά. Ο πιο απλός τρόπος εκτίμησης του συντελεστή βi είναι η εύρεση της 

ιστορικής του τιμής, η οποία προκύπτει από την απλή γραμμική παλινδρόμηση των 

παρελθουσών αποδόσεων ri της μετοχής i στις παρελθούσες αποδόσεις της αγοράς 

rM (για την Ελλάδα είναι ο γενικός δείκτης Χ.Α.Α.), όπου: 

 (2) 

εi, είναι τα σφάλματα κάτω από τις υποθέσεις του CAPM που εκφράζουν τον 

ειδικό κίνδυνο της μετοχής λόγω τυχαίων παραγόντων που αφορούν αποκλειστικά 

την επιχείρηση. Η ευθεία της παλινδρόμησης, η οποία ονομάζεται 

και χαρακτηριστική γραμμή εκτιμάται μέσω της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων 

(http://el.wikipedia.org). 

Δεδομένου ότι ο συντελεστής β του χαρτοφυλακίου ολόκληρης της αγοράς 

ισούται εξ’ ορισμού με τη μονάδα, τα χρεόγραφα που εμφανίζουν συντελεστή β > 1 

χαρακτηρίζονται ως «επιθετικά» ενώ αντίθετα τα χρεόγραφα που εμφανίζουν 

συντελεστή β < 1 χαρακτηρίζονται ως «αμυντικά» (http://el.wikipedia.org). 

Ειδικότερα, ο εν λόγω συντελεστής αποτελεί ένα στατιστικό μέτρο ποσοτικής 

απεικόνισης του κινδύνου μιας επένδυσης σε σχέση με την αγορά στο σύνολό της, 

καθώς υποδηλώνει την ευαισθησία της απόδοσης μιας συγκεκριμένης μετοχής στις 

διακυμάνσεις της αγοράς. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Skaperda_13.jpg
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Συγκεκριμένα, συντελεστής β μεγαλύτερος της μονάδας (β>1) αποτελεί 

ένδειξη ότι η επένδυση εμπεριέχει μεγαλύτερο κίνδυνο από ότι η αγορά στο σύνολό 

της, ενώ συντελεστής β μικρότερος της μονάδας (β<1) το αντίθετο. Ο μέσος 

επενδυτής, τοποθετώντας τα κεφάλαιά του σε μετοχές μιας Εταιρείας με υψηλότερο 

κίνδυνο (β>1) αναμένει απόδοση μεγαλύτερη από την απόδοση μιας μετοχής με  

μικρότερο κίνδυνο (β<1). 

Η συνήθης μέθοδος εκτίμησης του συντελεστή β μιας μη εισηγμένης στο 

χρηματιστήριο Εταιρείας είναι η ανάλυση των αντίστοιχων συντελεστών που ισχύουν 

για συγκρίσιμες εταιρείες εισηγμένες σε κάποιο χρηματιστήριο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ COCA-COLA  

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε. 

 

 

4.1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται ένα παράδειγμα εφαρμογής προσδιορισμού αξίας βάσει 

της μεθόδου ταμειακών ροών στην περίπτωση της Coca-Cola Ελληνικής Εταιρείας 

Εμφιαλώσεως Α.Ε., ώστε να ληφθεί η κατάλληλη επενδυτική απόφαση που αφορά 

στη μετοχή της, για να γίνουν πιο κατανοητά τα όσα ειπώθηκαν στα προηγούμενα 

κεφάλαια σε μορφή ερευνητικής έκθεσης. Αρχικά, παρουσιάζονται τα κύρια σημεία 

της Coca Cola Ελληνικής Εταιρείας Εμφιαλώσεως Α.Ε.. Έπειτα γίνεται η ανάλυση 

της εταιρείας, του βιομηχανικού κλάδου που ανήκει και της ανταγωνιστικής θέσης 

που έχει σε αυτόν, η χρηματοοικονομική ανάλυση της, η ανάλυση της Εταιρικής 

Διακυβέρνησης της και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της. Στη συνέχεια γίνεται ο 

προσδιορισμός της αξίας της Coca Cola 3Ε βάσει της μεθόδου ταμειακών ροών αλλά 

και σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους ώστε να αποκλειστούν οι αδυναμίες της 

μεθόδου, και κατά επέκταση προσδιορίζεται η αξία της μετοχής της. Τέλος μετά τις 

παραπάνω αναλύσεις και τα συμπεράσματα της καθεμιάς γίνεται αναφορά στους 

περιορισμούς-κινδύνους της έρευνας αλλά και τις μελλοντικές δυνατότητες.   

Όπως έχει προαναφερθεί η θεμελιώδης ανάλυση είναι πολύ σημαντική στην 

επιλογή της κατάλληλης μεθόδου προσδιορισμού της αξίας εταιρείας ώστε να ληφθεί 

η κατάλληλη επενδυτική απόφαση. Γνωρίζοντας ότι η αξία μιας εταιρείας 

καθορίζεται από την ποιότητα της και την κερδοφορία της και πιστεύοντας ότι το 

ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον καθώς και η απόδοση του κλάδου που 

δραστηριοποιείται η εταιρεία, επηρεάζουν τόσο την αξία της όσο και τις τιμές της 

απόδοσης της, ακολουθείται η προσέγγιση top-down στην παρακάτω έκθεση 

αποτίμησης. Στη συνέχεια εφαρμόζω την μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών 

ροών προς τους μετόχους για τον προσδιορισμό της αξίας της Coca Cola 3E καθώς 

και σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους. 
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Η παρακάτω έκθεση προσδιορισμού αξίας της Coca Cola 3E αποτελεί 

προσωπική εργασία. Επιπλέον, δημοσιεύθηκε στα αγγλικά μόνο για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς στα πλαίσια του διαγωνισμού CFA Institute Research Challenge  που 

πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και έλαβαν μέρος φοιτητές έξι πανεπιστημίων. Είναι 

σημαντικό να αναφέρω ότι πήρε την μέγιστη βαθμολογία όσο αναφορά το μέρος της 

έκθεσης. Η έρευνα αυτή ξεκίνησε από τις 14/11/2011 με την ολοκλήρωση της 

έκθεσης αποτίμησης στις 30/01/2012 με ημερομηνία παρουσίασης της σε επιτροπή 

στις 8/02/2012. 

 

4.2. Περίληψη Επενδύσεων 

 

Προτείνω την αγορά της Coca-Cola Ελληνικής Εταιρείας Εμφιαλώσεως 

Α.Ε. (3Ε) με Τιμή στόχο €14,57 ανά μετοχή, που προσφέρει 16,56% υπεραξία από 

την τρέχουσα τιμή της μετοχής στις 12/01/2012.  Η 3Ε είναι μία από τις μεγαλύτερες 

εταιρίες του κλάδου των μη αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα και ταυτόχρονα 

δικαιοδόχος εταιρία εμφιαλώσεως των προϊόντων της The Coca-Cola Company. 

Κατά την ύφεση του 2008, η Coca-Cola 3Ε ήταν σε θέση να διατηρήσει τα περιθώρια 

κέρδους της, κυρίως χάρη στις τάσεις βελτίωσης της οικονομίας των 

αναπτυσσόμενων αγορών της και στην επέκταση της σε Ρωσία και Νιγηρία. 

Η Διοίκηση της στοχεύει να αυξήσει τα έσοδα από την Ανατολική 

Ευρώπη & Ρωσία και τη Νιγηρία κυρίως μέσω της επέκτασης της γραμμής 

προϊόντων, την καινοτομία και τη βελτίωση του κόστους λειτουργίας με τη χρήση της 

πλατφόρμας SAP Wave II σε είκοσι χώρες έως το 2012, ενώ η μείωση του κόστους 

λειτουργίας στις Ανεπτυγμένες αγορές θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο. Η 

στρατηγική αυτή αναμένεται να αποδώσει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης του όγκου σε 

κιβώτια της τάξης του 2,3% κατά τα έτη 2011-2014, EBITDA της τάξης του 2,7% και 

Κέρδη ανά μετοχή της τάξης του 3,26%. Περαιτέρω απόδοση στις ευρωπαϊκές 

Εταιρείες θα υποστηρίξει την ενίσχυση του περιθωρίου κέρδους. Το περιθώριο 

EBITDA αναμένεται να αυξηθεί από 13% το 2010 σε 13,5% το 2014. 

Η Τιμή στόχος €14,57 βασίζεται στην προεξόφληση των ταμειακών ροών 

και ανάλυση των πολλαπλασιαστών. Δεδομένου ότι ο όμιλος λειτουργεί σε 

περιοχές με διαφορετικά επίπεδα περιθωρίου ανάπτυξης και κινδύνου, οι 

Προεξοφλημένες ταμειακές ροές μας βασίζονται σε μια προσέγγιση κατά τμήματα 
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που εκτιμά χωριστά τις κύριες γεωγραφικές επιχειρηματικές δραστηριότητες δηλαδή 

σε Δυτική Ευρώπη και μαζί Ανατολική Ευρώπη με Δυτική Αφρική. Επίσης, η 

ανάλυση ευαισθησίας εκτιμά την 3Ε σε γεωγραφικό και συγκεντρωτικό επίπεδο. Η 

ενδεικτική μας τιμή είναι η εκτίμηση μας στην περίπτωση βάσης που προκύπτουν 

από τις Προεξοφλημένες ταμειακές ροές και την σχετική Ανάλυση των 

Πολλαπλασιαστών. 

Οι κύριοι κίνδυνοι που συνδέονται με την επέκταση της Coca-Cola  3Ε σε 

νέες αγορές: η ικανότητα του Ομίλου να επιτύχει την είσοδο σε νέες αγορές σε 

Νιγηρία και Ρωσία, σε μεγάλο βαθμό σχετίζεται με την επιτυχία εισόδου των 

προϊόντων αυτών, εκτός από τα χαμηλότερα περιθώρια κέρδους από τα αναμενόμενα, 

θα μπορούσε να επηρεαστεί αρνητικά από την αύξηση του επιπέδου του 

ανταγωνισμού μεταξύ των υφιστάμενων τοπικών φορέων καθώς και την είσοδο νέων 

εταιριών καθώς και τις κακές καιρικές συνθήκες στην Ανατολική Ευρώπη. Επιπλέον, 

ένας σχετικός βαθμός αστάθειας στα καθαρά κέρδη του Ομίλου συνδέεται με την 

οικονομική ανάπτυξη των Αναδυόμενων και Αναπτυσσόμενων αγορών του και την 

συναλλαγματική ισοτιμία αυτών με το ευρώ. Τέλος, μια ισχυρότερη από την 

αναμενόμενη αύξηση του κόστους συσκευασίας, ζάχαρης, συμπυκνωμένου χυμού, 

και των καυσίμων θα μπορούσε να έχει άμεσες επιπτώσεις στα περιθώρια λειτουργίας 

του Ομίλου. 

 

Διάγραμμα 1. Τιμή μετοχής της Coca-Cola 3Ε κατά τους τελευταίους 12 μήνες 

 

Πηγή: http://www.coca-colahellenic.com 
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4.3. Κύρια Σημεία της Έκθεσης Αποτίμησης 

 

Βιομηχανία Τροφίμων-Ποτών: Μη Αλκοολούχα Ποτά 

 

Συμβολικά: •EEEK:  Χ.Α.                Πρόταση:  • Αγορά          

Τιμή : • 12,5 € ( στις  12/01/2012 )    Τιμή στόχος:  • 14,57 €     

 

Πίνακας 3. Κερδοφορία 

 

 

Πηγή: Προσωπικές εκτιμήσεις 

 

 Προτείνω την αγορά της Coca-Cola Ελληνικής Εταιρείας Εμφιαλώσεως Α.Ε. 

(ή Coca-Cola 3Ε) με Τιμή στόχο € 14,57 ανά μετοχή, που προσφέρει 16,56% 

υπεραξία από την τρέχουσα τιμή της μετοχής στις 12/01/2012. Η Coca-Cola 3Ε 

είναι ο μεγαλύτερος ευρωπαίος κατασκευαστής ποτών και ένας από τους 

κορυφαίους παίκτες στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών στην 

Ευρώπη και τη Δυτική Αφρική. Μετά την επιτυχή μεταστροφή των 

δραστηριοτήτων της, και την πρόσφατη κάμψη της κεντρικής-Δυτικής Ευρώπης 

και των Βαλκανικών οικονομιών, βασικοί  μοχλοί ανάπτυξης της 3Ε είναι η 

διαφοροποίηση με νέα καινοτόμα «υγιεινά» προϊόντα και η μείωση του κόστους 

λειτουργίας. 

 Τα Έσοδα και τα Περιθώρια Κέρδους της 3Ε θα αυξηθούν καθώς υπάρχουν 

βελτιώσεις στις οικονομικές συνθήκες των αναπτυσσόμενων και αναδυόμενων 

αγορών της στην Ανατολική Ευρώπη. Η επέκταση της στη Ρωσία και τη Νιγηρία 

και το λανσάρισμα νέων προϊόντων θα συντελέσουν σε υγιή ανάπτυξη του Όγκου 

Πωλήσεων με μέσο ετήσιο ρυθμό 2,3% από το 2011 έως το 2014. Το περιθώριο 

EBITDA 2011-2014 θα αυξηθεί από 13% σε 13,5%, επίσης λόγω της βελτίωσης 

της αποτελεσματικότητας με την εγκατάσταση της πλατφόρμας SAP Wave II σε 

20 χώρες. 

Coca-Cola 3Ε 
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 Η καθαρή οικονομική θέση αναμένεται να σταθεροποιηθεί. Υποστηριζόμενες 

από την αύξηση του Όγκου Πωλήσεων και του Περιθωρίου Κέρδους, οι 

λειτουργικές ταμειακές ροές (OCF) αναμένεται να αυξηθούν καθώς και η 

αναλογία OCF/πωλήσεις από 11,6 το 2011 σε 12,2 το 2014. Βάση των εκτιμήσεων 

μου, η καθαρή χρηματοοικονομική θέση 2011–2014 της 3Ε θα σταθεροποιηθεί 

γύρω στα € 2,415.5 εκατ.. Αυτό θα αφήσει την Coca-Cola 3Ε με άφθονη 

οικονομική ευελιξία να επεκτείνει την παραγωγική ικανότητα της και να κερδίσει 

μερίδιο αγοράς. 

 Αποτίμηση. Οι Μέθοδοι Αποτίμησης με οδήγησαν σε μια Τιμή στόχο των 14,57 € 

στην έναρξη του 2012. Πιστεύω ότι η Coca-Cola 3Ε μπορεί να προσφέρει 

μακροπρόθεσμα αφού επιτύχει την εκτέλεση του επιχειρηματικού της 

προγράμματος στο διάστημα 2011-2014. Αυτό θα είναι ζωτικής σημασίας για την 

Coca-Cola 3Ε καθώς η οικονομική κρίση μειώνει την ζήτηση στις αναπτυγμένες 

αγορές της. Αποτίμησα την Coca-Cola 3Ε με την εφαρμογή δύο τεχνικών: την 

Προεξόφληση Ταμειακών Ροών και την Ανάλυση Πολλαπλασιαστών.  

 Οι κύριοι κίνδυνοι για την Τιμή στόχο: να μην επεκταθεί σε νέες αγορές λόγω 

μη επιτυχούς εισόδου των νέων προϊόντων και λόγω αύξησης του επιπέδου του 

ανταγωνισμού στις υφιστάμενες αγορές. Άλλοι κίνδυνοι προέρχονται από μια 

χαμηλότερη ανάπτυξη από την αναμενόμενη στις αναδυόμενες αγορές, τη 

μεταβλητότητα στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, και μια μεγαλύτερη από την 

αναμενόμενη αύξηση του κόστους συσκευασίας, ζάχαρης, συμπυκνωμένου χυμού, 

και των καυσίμων. 

 

Διάγραμμα 2.Τιμή μετοχής της Coca Cola 3E από 11/2011 μέχρι 01/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: www.cocacolahellenic.com 

http://www.cocacolahellenic.com/
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Πίνακας 4. Προφίλ Αγοράς και Πολλαπλασιαστές 

 

Προφίλ της αγοράς (στις 01/12/2012) 

Κεφαλαιοποίηση 4,57 δισ. ευρώ 

Αριθμός Μετοχών 363,11 εκατ.  

Κύριοι Μέτοχοι:   

  The Coca Cola Company 23% 

  Kar-Tess Holding S.A. 23% 

   Ελεύθερη Διασπορά 54% 

Τιμή ανοίγματος και κλεισίματος 12.76 - 12.5 / -2.04% 

Εύρος 52-Εβδομάδων 11.1 - 22.1 

Όγκος/ Μέσος 30-ημερών 278.54K / 192.80K 

Σχετική απόδοση Coca-Cola 3Ε: 

 (ATHEX)   

12μήνες -37.97 % 

3 μήνες -6.51 % 

1 μήνες +10.52 % 

FTSE Eurotop 300   

12 μήνες -12.47 % 

3 μήνες +5.42 % 

1 μήνες +4.72 % 

S&P 500   

12 μήνες +0.74 % 

3 μήνες +7.63 % 

1 μήνες +5.69 % 

ASE Γενικός Δείκτης   

12 μήνες -56.04 % 

3 μήνες -18.15 % 

1 μήνες -3.74 % 

 Πολλαπλασιαστές της Coca-Cola 3Ε: 

 P/E προ φόρων 8 

 P/E μετά φόρων 10,5 

 Τιμή/Λογιστική Αξία (P/BV) 1,5 

 Τιμή/Πωλήσεις (P/S) 0,7 

 Προβλεπόμενοι Δείκτες 2012Ε 2013Ε 2014Ε 

EV/EBITDA  4,4 4,3 4,2 

EV/EBIT  8,1 8,0 7,8 

EV/πωλήσεις 0,6 0,6 0,6 

P/E  16,1 15,8 15,2 

Πηγή:www.capital.gr, Προσωπικές εκτιμήσεις 
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4.4.  Περιγραφή Εταιρείας 

 

Η Coca-Cola 3Ε ξεκίνησε τις δραστηριότητές στην Ελλάδα το 1969. Ιδρύθηκε 

το 2000 ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης της Ελληνικής Εταιρείας Εμφιαλώσεως 

Α.Ε. με έδρα την Αθήνα και της Coca-Cola Beverages με έδρα το Λονδίνο, με έδρα 

μετά την συγχώνευση στην Αθήνα. Από τότε, η 3Ε έχει πραγματοποιήσει από κοινού 

δέκα εξαγορές. Σήμερα η 3Ε είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμφιαλωτής προϊόντων 

της The Coca-Cola Company σε όγκο πωλήσεων παγκοσμίως. Το μοναδικό της 

χαρτοφυλάκιο με κορυφαία εμπορικά σήματα, το μείγμα γεωγραφικών περιοχών 

(δραστηριότητες σε 28 χώρες) και οι ικανότητες εκτέλεσης της διοικητικής ομάδας 

στην αγορά καταστούν την Coca-Cola 3Ε ηγέτη στον κλάδο μη αλκοολούχων ποτών. 

Ο μέσος αριθμός των πλήρως απασχολούμενων υπαλλήλων κατά τους πρώτους εννέα 

μήνες του 2011 ήταν 42.088 (42.725 για τους πρώτους εννέα μήνες του 2010).  

Οι δύο μεγαλύτεροι μέτοχοι της είναι η Kar-Tess Holding SA, μια ιδιωτική 

εταιρεία συμμετοχών, και η The Coca-Cola Company (TCCC). Οι μετοχές της 3Ε 

είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ: ΕΕΕΚ), με παράλληλη εισαγωγή 

στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE: CCB). Η Αμερικανική Παραλαβή 

Θεματοφυλάκων της (ADR) διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης 

(NYSE: CCH). Είναι μία από τις τρεις μόνο εταιρείες ποτών σε όλο τον κόσμο που 

κερδίζουν μια θέση στο δείκτη DJSI World, και μία από τις μόλις δύο στον 

Ευρωπαϊκό δείκτη DJSI.  

Το 2010, η Coca-Cola 3Ε κυριαρχεί στην αγορά με την αύξηση των καθαρών 

εσόδων από πωλήσεις € 6.794 εκατ. (+4%), ενώ κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 

2011, τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν με ρυθμό 3% στις Αναπτυσσόμενες 

αγορές και παρέμειναν σταθερά σε Αναπτυγμένες και Αναδυόμενες αγορές, σε 

σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Την περίοδο 2008-

2010 η 3Ε βελτίωσε τόσο το EBITDA (+6%) όσο και το περιθώριο EBITDA από 

14,91 έως 15,96%. 
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Διάγραμμα 3. Πορεία του EBITDA Περιθωρίου και Καθ. Εσόδων Πωλήσεων 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Στοιχεία από www.coca-colahellenic.gr 

 

Χαρτοφυλάκιο προϊόντων. Η 3Ε παράγει, εμπορεύεται και πωλεί ένα ευρύ 

φάσμα έτοιμων προς κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών. Το χαρτοφυλάκιο 

προϊόντων αποτελείται από: 

 

Διάγραμμα 4. Χαρτοφυλάκιο προϊόντων της 3Ε & Γεωγραφική Έκταση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: www.coca-colahellenic.gr 

 

-Ανθρακούχα αναψυκτικά (64%): Τα κύρια εμπορικά σήματα είναι η Coca-

Cola, Coca-Cola Light (Diet Coke), Fanta και Sprite. Η σειρά καλύπτει: αναψυκτικά 

με ζάχαρη, με λιγότερη ζάχαρη και χωρίς ζάχαρη, σε ένα ολοένα και πιο ευρύ φάσμα 

σχεδιασμού συσκευασίας για να ταιριάζει στο διαφορετικό τρόπο ζωής του σήμερα.  

-Νερά (21%): Τα κύρια εμπορικά σήματα είναι Αύρα, Lilia και Bonaqua, 

προσφέροντας μια σειρά από γεύσεις και αρώματα. 

-Υπόλοιπα αναψυκτικά (15%): Η σειρά καλύπτει: 1) Χυμούς (9%) - Τα 

κύρια εμπορικά σήματα είναι η Amita, Dobry και Cappy, προσφέροντας μια ποικιλία 
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από γεύσεις και βολικές συσκευασίες, 2) έτοιμο προς κατανάλωση τσάι (5%) - Η 

κύρια μάρκα αδειοδοτήθηκε από τη Nestea, προσφέροντας μια ποικιλία από γεύσεις, 

και 3) Τα ενεργειακά και αθλητικά ποτά (Burn, καφέ Illy, Powerade) (1%). 

 

Γεωγραφικά τμήματα. Η Coca-Cola 3Ε ομαδοποιεί τις αγορές της στα 

ακόλουθα τρία τμήματα:  

-Ανεπτυγμένες αγορές (Αυστρία, Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Βόρεια Ιρλανδία, 

Δημοκρατία της Ιρλανδίας, Ελβετία): Αυτή η βασική αγορά συνεισέφερε € 291 εκατ. 

στα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου το 2010, μία μείωση -11% σε σύγκριση με το 

2009 και αναμένεται να μειωθεί περισσότερο το 2011 καθώς σε αυτό συμβάλει η 

αδύναμη ψυχολογία των καταναλωτών, τα μέτρα λιτότητας και οι φόροι σε Ελλάδα 

και Ιταλία, παρότι υπάρχει μια χαμηλή μονοψήφια αύξηση στην Ελβετία.  

 

Διάγραμμα 5. Ανεπτυγμένες αγορές της 3Ε 

 

 

 

 

 

Πηγή: Στοιχεία από www.coca-colahellenic.gr 

 

-Αναπτυσσόμενες αγορές (Βαλτική(Εσθονία,Λετονία, Λιθουανία), Κροατία, 

Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία): Η πλέον υποσχόμενη περιοχή 

παρόλο που συνέβαλε € 92 εκατ. στα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου για το 2010, -6% 

σε σχέση με την προηγούμενη χρόνια και αναμένεται να μειωθεί περισσότερο το 

2011. 

Διάγραμμα 6. Ανεπτυσσόμενες αγορές της 3Ε 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Στοιχεία από www.coca-colahellenic.gr 
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-Αναδυόμενες αγορές (Αρμενία, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 

Βουλγαρία, ΠΓΔΜ, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Νιγηρία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, 

Ουκρανία): Η μεγαλύτερη περιοχή στην οποία η Coca-Cola 3Ε λειτουργεί 

συνεισέφερε € 299 εκατ. στα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου το 2010, 32% 

υψηλότερα από το 2009 και αναμένεται περαιτέρω αύξηση το 2011 καθώς η 

οικονομική ανάκαμψη συνεχίζεται. 

Διάγραμμα 7. Αναδυόμενες αγορές της 3Ε 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Στοιχεία από www.coca-colahellenic.gr 

 

Διάγραμμα 8. Κύριες Αγορές της 3Ε 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Στοιχεία από www.coca-colahellenic.gr 

 

Στρατηγική της Coca-Cola 3Ε. 

Κύριοι μοχλοί ανάπτυξης της είναι τόσο η ηγεσία του κόστους όσο και η 

διαφοροποίηση σε προϊόντα (π.χ. Coca-Cola Zero) ή σε υπηρεσίες (π.χ. SAP Wave 

2). Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2011, τα έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν 

ακολουθώντας τον όγκο πωλήσεων με αύξηση 3% στις Αναπτυσσόμενες αγορές και 

αναμένεται να αυξηθούν 9% μέχρι το 2014, ενώ σταθερά παρέμειναν στις 

Αναπτυγμένες αγορές και αναπτύχτηκαν πιο αργά στις Αναδυόμενες αγορές.  
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Πίνακας 5 . Στρατηγικές για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Προσωπικές Εκτιμήσεις 

 

Για να στηρίξει την ανάπτυξη στις Αναπτυσσόμενες αγορές η 3Ε επεκτείνει 

την γραμμή προϊόντων της, με έμφαση σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας.  

Αντίθετα, στις Ανεπτυγμένες αγορές, δεδομένου ότι οι προοπτικές για 

οικονομική ανάκαμψη είναι πολύ αρνητική, η 3Ε θα προσπαθήσει να διατηρηθεί με 

νέες καινοτομίες προϊόντων «υγιεινότερων», με μάρκετινγκ και μείωση τιμών, με νέα 

επίπεδα αποτελεσματικότητας στις διαδικασίες και στην εξυπηρέτηση των πελατών, 

ίσως εξαγορές τοπικών εταιρειών όπως της Λουξ στην Ελλάδα. Τον Φεβρουάριο του 

2011, η 3Ε πούλησε το σύνολο των συμφερόντων της Eurmatik Srl, χειριστής 

μηχανημάτων αυτόματης πώλησης στην Ιταλία. Αυτό οδήγησε σε αύξηση κατά € 0,8 

εκατ. στις Αναπτυγμένες αγορές του Ομίλου.  

Τέλος, στις Αναδυόμενες αγορές, η 3Ε επικεντρώνεται στην οικοδόμηση 

εμπιστοσύνης στο σήμα, την επέκταση και το λανσάρισμα νέων προϊόντων. Στις 20 

Απριλίου 2011, ο Όμιλος, μαζί με την TCCC, απέκτησε την Multon ZAO, τη ρωσική 

κοινοπραξία χυμού, το σύνολο των κυκλοφορουσών μετοχών της MS Foods UAB, 

εταιρεία η οποία κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Vlanpak FE 

("Vlanpak"), παραγωγός χυμού φρούτων και νέκταρ στη Λευκορωσία.  
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Πίνακας 6. Ανάλυση της Coca-Cola 3Ε 

 

 Χρήσιμα 

για την επίτευξη των στόχων 

Επιβλαβή 

για την επίτευξη των στόχων 
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Δυνάμεις Αδυναμίες 

1. Ηγέτης σε όλες τις χώρες που 

δραστηριοποιείται 

2. Ευρύ και ισορροπημένο γεωγραφικό 

αποτύπωμα 

3. Ευρεία γκάμα προϊόντων 

4. Επιτυχημένη διαφήμηση 

5. Ανθρωποκεντρική  

6. Δυναμική ανάπτυξη κατά κεφαλήν 

Κατανάλωσης 

7. Πολύ έμπειρη διοικητική ομάδα 

8. Ισχυρό ισολογισμό 

9. Συνεχής δημιουργία θετικών 

καθαρών ταμειακών ροών 

10. Παγκοσμίως αναγνωρισμένη 

δέσμευση στη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

1. Οι τιμές που χρησιμοποιεί η εταιρεία 

εμφιάλωσης καθορίζονται από τις τιμές 

της The Coca-Cola Company. 

2. Μερικά κενά του μεριδίου αγοράς στις 

κατηγορίες του χυμού, και κρύου 

τσαγιού 

3. Το προσωπικό φοβάται για τυχόν 

κλείσιμο των εργοστασίων ή απολύσεις 

4. Δεν γίνεται η διανομή μερισμάτων με 

φορολογικά αποτελεσματικό τρόπο 

5. Υψηλός δανεισμός 

6. Υψηλή διαφήμιση 

7. Υψηλές επενδύσεις 

8. Διαδικασίες και συστήματα 

9. Μεγάλο κόστος παραγωγής 

10. Κόστος λειτουργίας 

Πηγή: Προσωπικές Εκτιμήσεις 

 

Πίνακας 7. Αλυσίδα Αξίας της Coca-Cola 3Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Προσωπικές Εκτιμήσεις 
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Διάγραμμα 9. Ανάλυση 5 Δυνάμεων του Porter του κλάδου Μη Αλκοολούχων 

Ποτών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Προσωπικές Εκτιμήσεις 

 

 

 

 

 

2. Απειλή από Νεοεισερχόμενους (Μέτρια) 
• Αρκετά εύκολη η είσοδος 
• Μεγάλες οικονομίες κλίμακας 
• Κόστος αλλαγής 

• Υψηλές απαιτήσεις κεφαλαίου 
• Αρκετά δύσκολη πρόσβαση στη διανομή  
• Αφοσίωση πελατών στις καθιερωμένες μάρκες 
•Αντίποινα από καθιερωμένους παίκτες 

 

3. Απειλές από Υποκατάστατα Προϊόντα 

(Ισχυρή) 

• Ευκολία υποκατάστασης 
• Τάση για αγορά προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας 
• Χαμηλή τιμή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας 
• Χαμηλό κόστος αλλαγής αγοραστή 
• Αντίληψη επιπέδου διαφοροποίησης  
προϊόντων 
• Μεγάλος αριθμός υποκατάστατων προϊόντων  
• Αντίληψη επιπέδου ποιότητας προϊόντων 

 

4. Καθοριστικοί Παράγοντες 

Δύναμης Προμηθευτή (Μέτρια) 
• Μεγάλος αριθμός τοπικών 
προμηθευτών 
• Τοπικά προϊόντα 
• Πιστοποιητικό ποιότητας προϊόντων 
• Όγκος παραγγελίας 
• Επιπτώσεις πρώτων υλών στο 
κόστος ή διαφοροποίηση 

• Δυνατότητα κάθετης ολοκλήρωσης 
προς τα εμπρός 
• Κόστος αλλαγής προμηθευτή σε 
σχέση με κόστος αλλαγής εταιρείας 
 

5. Προσδιοριστικοί Παράγοντες 

Δύναμης Αγοραστή (Μέτρια) 
• Μεγάλος  αριθμός αγοραστών 
• Όγκος Αγοραστής 
• Συμβολή Αγοραστή στην προβολή 
του προϊόντος 

• Δυνατότητα κάθετης ολοκλήρωσης  
προς τα πίσω 
• Ευαισθησία στην τιμή 
• Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των 
προϊόντων της βιομηχανίας 
• Κόστος αλλαγής αγοραστή σε σχέση 
με το κόστος αλλαγής εταιρείας 
 

1. Ανταγωνισμός μεταξύ 

υφιστάμενων επιχειρήσεων  

(Εξαιρετικά υψηλός) 

• Υψηλός βαθμός 
συγκέντρωσης 
• Βιώσιμο ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα μέσω της 
καινοτομίας 
• Υψηλό επίπεδο 
διαφημιστικής δαπάνης 
• Στρατηγικές συμμαχίες / 

εξαγορές 
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4.4.1. Επισκόπηση Κλάδου  και Ανταγωνιστική Θέση 

 

Σύμφωνα με την μελέτη της αγοράς από την Food for Thought (FFT), το 

μέγεθος της αγοράς Αναψυκτικών & Χυμών στην Ευρώπη, όπως αυτή αποτυπώνεται 

από τις 16 μεγαλύτερες χώρες της, ήταν €72,9 δισ. το 2009, ή 6,6% της συνολικής 

αγοράς τροφίμων-ποτών, ύψους € 1.111 δισ.. Η αγορά αυτή είναι ιδιαίτερα 

μοιρασμένη. Υπάρχουν 784 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά αυτή, με 

τις Top-10 εταιρείες, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% των συνολικών 

πωλήσεων. Σημαντικοί παίκτες είναι η Coca-Cola με μερίδιο αγοράς 21,5%, 

ακολουθούμενη από την PepsiCo (7,9%) και τη Nestle (4,8%) (Διάγραμμα 10).  

 

Διάγραμμα 10.  Σημαντικοί ανταγωνιστές στην Ευρώπη 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Στοιχεία από www.fft.com 

 

Η μελέτη καλύπτει 112 χώρες και 7 αγορές προϊόντων, με ηγετική παρουσία 

της The Coca-Cola Company που έχει παρουσία σε 57 αγορές, 26 από τις οποίες 

καλύπτονται από την Coca-Cola 3Ε (συν δύο αγορές: της Ευρασίας (Αρμενία) και της 

Δυτικής Αφρικής (Νιγηρία), η 3Ε έχει παρουσία σε 28 αγορές). Ωστόσο, η αγορά 

Αναψυκτικών & Χυμών στην Ευρώπη αναμένεται να υποχωρήσει με μέσο ετήσιο 

πραγματικό ρυθμό -1,16% κατά τη διάρκεια του 2009 - 2012 περίοδο, σε σύγκριση με 

0,51% για το σύνολο της αγοράς Τροφίμων-Ποτών. 

Στην ενότητα αυτή θα αναλυθούν, σύμφωνα με την έρευνα της Euromonitor 

International, οι τρεις κύριες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η 3Ε: ανθρακούχα 

αναψυκτικά, νερό και χυμούς. 
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Διάγραμμα 11.  α)Αγορές Προϊόντων και β) ρυθμός ανάπτυξης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           (α)                                                                (β) 

Πηγή: Στοιχεία από http://www.euromonitor.com/ 

 

Ανθρακούχα αναψυκτικά. Η αγορά αυτή είναι η μεγαλύτερη και πιο 

δημοφιλής (μεταξύ των 7 επιλεγμένων προϊόντων στο Διάγραμμα 11 α), αποτελεί το 

45% της συνολικής αγοράς αναψυκτικών Δυτικής Ευρώπης το 2009 ή € 32,6 δισ.. 

Παγκοσμίως, οι πιο σημαντικές τάσεις των τελευταίων ετών είναι τρεις: α) η τάση για 

πιο ισορροπημένη διατροφή έχει στρέψει μέρος των καταναλωτών από τα 

αναψυκτικά στους χυμούς, β) επώνυμα προϊόντα απειλούνται από αυτά ιδιωτικής 

ετικέτας που κερδίζουν μικρό αλλά συνεχώς αυξανόμενο μερίδιο αγοράς, και γ) 

παραδοσιακοί εμφιαλωτές, οι οποίοι διακρίνονται για την ποιότητα των προϊόντων 

τους, προσπαθούν τώρα με όλο και περισσότερους τρόπους να φτάσουν το ευρύ 

κοινό. Η αγορά έχει τις ευκαιρίες να αυξηθεί λόγω των καινοτομιών για μη 

αλκοολούχα ποτά με χαμηλές θερμίδες. 

Νερό. Η αγορά αυτή είναι η δεύτερη μεγαλύτερη (μεταξύ των 7 επιλεγμένων 

προϊόντων στο Διάγραμμα 11.α), αντιπροσωπεύει το 21% της συνολικής αγοράς της 

Δυτικής Ευρώπης ή € 15,3 δισ.. Τα Εμφιαλωμένα Νερά έχουν ετήσιο ρυθμό αύξησης 

2% (2010-2011) (Διάγραμμα 11.β). Μετά από αρκετά χρόνια διψήφιας ανάπτυξης, το 

εμφιαλωμένο νερό πλήττεται από την οικονομική κρίση. Το 2009 σημαδεύτηκε από 

μια σημαντική μετάβαση προς την ιδιωτική ετικέτα και μια επιβράδυνση της αύξησης 

του όγκου πωλήσεων, αλλά ο αντίκτυπος της κρίσης ήταν πιο σοβαρός το 2010, όταν 
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ο όγκος των πωλήσεων άρχισε να σημειώνει αρνητική ανάπτυξη καθώς οι ευαίσθητοι 

στην τιμή καταναλωτές επιλέγουν να πίνουν νερό της βρύσης. Ωστόσο, η αγορά έχει 

ευκαιρίες να αναπτυχθεί στην Ανατολική Ευρώπη και τη Ρωσία, εξαιτίας δύο 

βασικών παραγόντων: την αύξηση των διαθέσιμων εισοδημάτων και την κακή 

ποιότητα του νερού της βρύσης. 

Χυμοί. Η αγορά αυτή είναι η τρίτη μεγαλύτερη (μεταξύ των 7 επιλεγμένων 

προϊόντων στο Διάγραμμα 11.α),  αντιπροσωπεύει το 17% της συνολικής αγοράς της 

Δυτικής Ευρώπης ή € 12,7 δισ.. Η μονοψήφια μείωση στην κατηγορία των χυμών το 

2011 προέκυψε λόγω των χαμηλών τιμών αντίστοιχων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. 

Σύμφωνα με την έρευνα της Euromonitor International στη Νιγηρία, η κατηγορία 

χυμού αυξήθηκε 7% το 2010-11 από άποψη όγκου πωλήσεων, σε σχέση με το 10% το 

2009-10. 

Στην ενότητα αυτή θα αναλυθούν οι τάσεις τριών γεωγραφικών αγορών στις 

οποίες δραστηριοποιείται η 3Ε: Δυτική Ευρώπη, Ανατολική Ευρώπη & Ρωσία και 

Δυτική Αφρική. Στο παρακάτω Διάγραμμα 12 παρουσιάζεται η τάση της αξίας των 

πωλήσεων μη αλκοολούχων ποτών (σε δις $) σε κάθε αγορά.  

 

Διάγραμμα 12. Αξία πωλήσεων μη αλκοολούχων ποτών σε δις $,  

Τάση 2005 – 2010 ανά περιοχή 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: http://insidepenton.com 

 

Δυτική Ευρώπη: επιχειρηματικές δραστηριότητες χρόνων. Το 2010 ήταν η 

δεύτερη αγορά μη αλκοολούχων ποτών σε αξία πωλήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, 

μετά τη Βόρεια Αμερική. Σε αυτή την αγορά, η Γερμανία, αποτελεί το 20% της 

συνολικής αγοράς μη αλκοολούχων ποτών στον κόσμο, ή € 72,9 δισ., ακολουθούν το 

ΗΒ και η Ιταλία (30%) και στις 5 μεγαλύτερες αγορές, περιλαμβάνονται η Γαλλία και 
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η Ισπανία (27%). Ωστόσο, οι οικονομικές προκλήσεις στην αγορά αυτή καθώς και η 

κρίση χρέους σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία 

συνεχίζει να επηρεάζει την ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ. Σ’ αυτή την αγορά ανήκουν 

οι Αναπτυγμένες αγορές της 3Ε, με την Ιταλία να αντιπροσωπεύει το 15% των 

συνολικών πωλήσεων της ακολουθούμενη από την Ελλάδα (7%). Η κρίση φαίνεται 

να συνεχιστεί για πολύ ακόμη και τα φορολογικά μέτρα που λαμβάνονται για την 

αύξηση των εσόδων της κυβέρνησης τόσο στην Ιταλία όσο και στην Ελλάδα είναι όχι 

μόνο αναποτελεσματική, αλλά επίσης αναμένεται να χτυπήσει ακόμα περισσότερο τις 

πωλήσεις. Από την άλλη πλευρά, η ζήτηση για αναψυκτικά στην Ιταλία αναμένεται 

να αυξηθεί ελαφρώς το 2011-2014. Η ανάπτυξη θα τονωθεί από τρεις παράγοντες: 

την αύξηση του πληθυσμού, την οικονομική ανάκαμψη και την αγοραστική 

συμπεριφορά που προσανατολίζεται σε «υγιεινότερα» προϊόντα. Αυτή η τελευταία 

τάση επηρεάζει όλες σχεδόν τις κατηγορίες ποτών, με το εμφιαλωμένο νερό το πλέον 

φυσικό και υγιεινό. 

Ανατολική Ευρώπη και Ρωσία: οι πωλήσεις αυξάνονται.  Το 2010 ήταν η 

έκτη αγορά μη αλκοολούχων ποτών σε αξία πωλήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο πριν 

από την Αυστραλασία. Σ’ αυτή ανήκουν οι Αναπτυσσόμενες και Αναδυόμενες 

αγορές της Coca-Cola 3Ε όπου η οικονομική τους κατάσταση βελτιώνεται. Ωστόσο, 

από άποψη όγκου πωλήσεων οι Αναδυόμενες αγορές της 3Ε υπερέχουν από τις 

Αναπτυσσόμενες, με κύρια αγορά τη Ρωσία. Η ρώσικη αγορά μη αλκοολούχων 

ποτών αναγνωρίζεται ως η μεγαλύτερη και ταχύτερα αναπτυσσόμενη μεταξύ των 

Ανατολικών Ευρωπαϊκών χωρών. Οι αυξήσεις του διαθέσιμου εισοδήματος, η 

μείωση της ανεργίας και η σταθεροποίηση του νομίσματος της συντέλεσαν στο να 

είναι έτοιμοι οι καταναλωτές να δαπανήσουν χρήματα για καταναλωτικά αγαθά και 

πάλι. Τα τελευταία χρόνια, στη Ρωσία υπάρχει τάση στροφής σε υγιεινά ποτά όπως το 

μεταλλικό νερό και οι χυμοί.  

Δυτική Αφρική: ανάπτυξη εταιρειών. Το 2010, η αγορά ήταν η πέμπτη 

αγορά μη αλκοολούχων ποτών σε αξία πωλήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο πριν από την 

Ανατολική Ευρώπη. Κύρια αγοράς της 3Ε σε αυτή είναι η Νιγηρία, που ανήκει στις 

Αναδυόμενες αγορές της και βρίσκεται στη τρίτη θέση από άποψη όγκου πωλήσεων. 

Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης του όγκου πωλήσεων στη Νιγηρία θα συνεχίσει να 

είναι ισχυρός, 7% το 2011, αν και κατά τα επόμενα χρόνια θα επιβραδυνθεί λόγω της 

βραδύτερης αύξησης του ΑΕΠ. Οι χυμοί και το εμφιαλωμένο νερό θα συνεχίσουν να 
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έχουν ισχυρές πωλήσεις, βέβαια ο μέσος ετήσιος ρυθμός θα είναι σημαντικά πιο 

αργός από την κατηγορία τσάι. 

Οι κινητήριες δυνάμεις της αγοράς διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική 

περιοχή και το είδος του προϊόντος. Οι τρεις αγορές αναφοράς για την Coca-Cola 3Ε 

είναι: τα ανθρακούχα αναψυκτικά στη Δυτική Ευρώπη (Ιταλία), τα ανθρακούχα 

αναψυκτικά, οι χυμοί και το εμφιαλωμένο νερό, τόσο στην Ανατολική Ευρώπη και 

Ρωσία (Ρωσία) όσο και στη Δυτική Αφρική (Νιγηρία). Τα ανταγωνιστικά σενάρια 

συνοψίζονται στους πίνακες 8 με 1, σελ. 74-8).  

Δυτική Ευρώπη. Οι κύριες δυνάμεις του ανταγωνισμού είναι: η παρουσία της 

μάρκας, οι δραστηριότητες προώθησης, η επιχειρηματική διαδικασία, η ποιότητα, τα 

καινοτόμα προϊόντα, η τιμή και το κανάλι διανομής: 

-Παρουσία της μάρκας: Η προβολή του εμπορικού σήματος και η επέκταση 

είναι σημαντικοί παράγοντες. 

-Δραστηριότητες προώθησης: Η αυξημένη δραστηριότητα προώθησης 

αντισταθμίζει τις αρνητικές επιπτώσεις επί των πωλήσεων στα εμπορικά κανάλια 

άμεσης κατανάλωσης από τις άσχημες οικονομικές συνθήκες και άσχημη ψυχολογία 

των καταναλωτών.  

-Επιχειρηματική διαδικασία: Οι βελτιώσεις στην αποδοτικότητα της 

διανομής και της παραγωγής οδηγούν σε σημαντική εξοικονόμηση κόστους. 

-Ποιότητα: Η επιθυμία για πιο υγιεινά προϊόντα, αυξάνει τις πωλήσεις κρύου 

τσαγιού και ανθρακούχων ποτών τύπου κόλα χαμηλών θερμίδων, καθώς και για 

ανάμεικτα και ενεργειακά ποτά. 

-Καινοτόμα Προϊόντα: Η καλύτερη ευκαιρία στα αναψυκτικά είναι τα πιο 

καινοτόμα προϊόντα που είναι σε θέση να συνδυάζουν νέους τύπους γεύσεων 

φρούτων με μια αντίληψη ότι είναι υγιεινά. 

-Τιμή: Οικονομικοί περιορισμοί έχουν αναγκάσει τους καταναλωτές να 

γίνουν πιο προσεκτικοί σχετικά με τις δαπάνες τους, και πολλοί στρέφονται σε 

προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. 

-Κανάλι διανομής: Το εμπορικό κανάλι εξακολουθεί να είναι το κύριο 

κανάλι για τα αναψυκτικά, καθώς οι καταναλωτές ήταν περισσότερο διστακτικοί στο 

να καταναλώνουν αναψυκτικά έξω από το σπίτι. 
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Διάγραμμα 13. Κύριοι ανταγωνιστές στην αγορά αναψυκτικών της Ιταλίας 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Στοιχεία από http://www.euromonitor.com/ 

 

Ανθρακούχα αναψυκτικά στην Ιταλία. Όπως μπορείτε να δείτε από το 

Διάγραμμα 13, σύμφωνα με την έρευνα της Euromonitor International, η λίστα των 

κυριότερων ανταγωνιστών στην Ιταλία (San Pellegrino SpA, Acqua Minerale San 

Benedetto SpA και της Coca-Cola HBC Italia Srl) είναι μικρή και η συγκέντρωση 

είναι υψηλή με συνολικό μερίδιο αγοράς σχεδόν 50%. Αυτό το επίπεδο της 

συγκέντρωσης έχει οδηγήσει σε μια στάσιμη αγορά, που χαρακτηρίζεται από την 

έλλειψη νέων προϊόντων, με εταιρίες που επενδύουν ελάχιστα ή καθόλου σε 

καινοτομία, καθώς δεν ανταμείβεται από άποψη απόδοσης ή ανάπτυξης του μεριδίου 

αγοράς. Οι τρεις αυτές Εταιρείες επενδύουν σε σημαντικές διαφημιστικές 

εκστρατείες αυξάνοντας την εμπιστοσύνη στο σήμα. Η 3Ε αύξησε τις διαφημιστικές 

της δραστηριότητες λόγω του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA, η οποία αποτελεί πάντα 

μια καλή ευκαιρία για να ενισχύσει την παρουσία και την προβολή της. Οι εταιρείες 

είναι πιθανό να επικεντρωθούν σε θέματα υγείας μέσω νέων προϊόντων και 

διαφήμισης, όπως το επιτυχημένο λανσάρισμα της Coca-Cola Zero. Από όλα τα 

αναψυκτικά της 3Ε, την ταχύτερη ανάπτυξη έχουν τα τύπου κόλα με χαμηλές 

θερμίδες με ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη. Η Coca-Cola είναι ηγέτης με μερίδιο 

27% του συνολικού όγκου πωλήσεων της 3Ε, ακολουθούμενη από τη Fanta με 

μερίδιο 14%. Η επιτυχής υλοποίηση του συστήματος SAP Wave 2 της 3Ε στην 

Ιταλία αναμένεται να παρέχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα με την επίτευξη 

στενότερων λειτουργικών διαδικασιών, την ενίσχυση των εμπορικών δυνατοτήτων 

της και τη βελτίωση του επίπεδου εξυπηρέτησης των πελατών.  

Ανατολική Ευρώπη και Ρωσία. Οι κύριες δυνάμεις του ανταγωνισμού είναι: 

η παρουσία της μάρκας και η χρηματοδοτική ικανότητα: 

-Παρουσία της μάρκας: Η προβολή του εμπορικού σήματος και η επέκταση 

είναι σημαντικοί παράγοντες. 
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-Χρηματοδοτική ικανότητα: Δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για 

ανάπτυξη και επέκταση μέσω εξαγορών. 

 

Διάγραμμα 14. Κύριοι ανταγωνιστές στην αγορά α) αναψυκτικών και β) χυμών της 

Ρωσίας 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Προσωπικές Εκτιμήσεις 

 

Αναψυκτικά, χυμοί και εμφιαλωμένο νερό στη Ρωσία. Οι πολυεθνικές 

επικεντρώνονται στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης στο σήμα και στην επέκταση με 

εξαγορές. Η 3Ε ξεκίνησε τις δραστηριότητές της στη Ρωσία το 1991 και σήμερα 

διαθέτει 14 τοπικά εργοστάσια. Η εταιρεία έχει επενδύσει £ 2 δισ. στη Ρωσία κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών, ενώ η PepsiCo έχει παρουσία στην αγορά 

από το 1974, λειτουργεί 11 εργοστάσια και επένδυσε περίπου £ 3 δισ. στη Ρωσία τα 

τελευταία 10 χρόνια. Για να διατηρήσει την ηγετική της θέση, η PepsiCo ανακοίνωσε 

την εξαγορά της Wimm-Bill-Dann το 2010.  Η 3Ε και η PepsiCo, σύμφωνα με την 

έρευνα της Euromonitor International, ελέγχουν το 56% (33% και 23% αντίστοιχα) 

των πωλήσεων σε αναψυκτικά, το 67% (35% και 32% αντίστοιχα) των πωλήσεων σε 

χυμούς (ενισχύθηκε με την εξαγορά Nidan από την 3Ε) και 27% (10% και 17% 

αντίστοιχα) των πωλήσεων σε εμφιαλωμένο νερό (Διάγραμμα 14). Τα πιο δημοφιλή 

εμπορικά σήματα των αναψυκτικών στη Ρωσία είναι η Coca-Cola, η Pepsi, η Fanta, η 

Sprite και η 7-Up. 

Δυτική Αφρική. Οι κύριες δυνάμεις του ανταγωνισμού είναι: η παρουσία της 

μάρκας, η συσκευασία, η ποιότητα, τα καινοτόμα προϊόντα, η τιμή και το κανάλι 

διανομής:  

-Παρουσία της μάρκας: Η προβολή του εμπορικού σήματος και η επέκταση 

είναι σημαντικοί παράγοντες. 

-Συσκευασία: Η αυξημένη διαθεσιμότητα συσκευασίας σε διάφορα μεγέθη, 

έχει θετική επίπτωση επί των πωλήσεων. 
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-Καινοτόμα προϊόντα: Η καλύτερη ευκαιρία στα αναψυκτικά είναι τα πιο 

καινοτόμα προϊόντα που είναι σε θέση να συνδυάζουν νέους τύπους γεύσεων 

φρούτων με μια αντίληψη ότι είναι υγιεινά. 

-Ποιότητα: οι Νιγηριανοί ανησυχούν όλο και περισσότερο για την πρόσληψη 

ζάχαρης, αυτό οδηγεί πολλούς να επιλέγουν τους χυμούς αντί για τα αναψυκτικά, 

περιορίζοντας έτσι τη ζήτηση τους. Το εμφιαλωμένο νερό συνεχίζει να έχει καλές 

επιδόσεις στη Νιγηρία, εξαιτίας της έλλειψης ασφαλούς πόσιμου νερού και 

ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα κατηγορία τσάι συνεχίζει να αναπτύσσεται. 

-Τιμή: Το 2009, το εμφιαλωμένο νερό των εμπορικών σημάτων Mowa 

(Dansa Foods Ltd) και Aquafina ( PepsiCo) δεν έχουν ακόμη πιάσει σε μεγάλο 

βαθμό, αλλά η τοποθέτησή τους σε χαμηλότερη τιμή σε σύγκριση με την ηγετική 

μάρκα Eva (3Ε) μπορεί να τους βοηθήσει να χτίσουν το μερίδιο τα επόμενα χρόνια. 

-Κανάλια διανομής: Τα παραδοσιακά κανάλια εξακολουθούν να κυριαρχούν 

σε όγκο πωλήσεων στη Νιγηρία. Πολλοί καταναλωτές αγοράζουν αυτά τα ποτά για 

κατανάλωση στο σπίτι ή εν κινήσει ή για την ψυχαγωγία των καλεσμένων, σε πάρτι 

και άλλες εκδηλώσεις. Τα σούπερ μάρκετ / υπεραγορές αυξάνουν την παρουσία τους. 

Η πρόσφατη έκρηξη στην βιομηχανία γρήγορου φαγητού έχει οδηγήσει σε δυναμική 

ανάπτυξη των πωλήσεων αναψυκτικών. 

 

Διάγραμμα 15. α)Κύριοι ανταγωνιστές στην αγορά αναψυκτικών της  Νιγηρίας και 

β) ρυθμοί ανάπτυξης 

 

 

 

 

 

 

 

                             (α)                                                              (β) 

Πηγή: Προσωπικές Εκτιμήσεις 

 

Αναψυκτικά, χυμοί και εμφιαλωμένο νερό στη Νιγηρία. Στη Νιγηρία, η 

Coca-Cola και η PepsiCo κατέχουν μερίδιο 40%, κυρίως στην  κατηγορία των 

αναψυκτικών σύμφωνα με την έρευνα της Euromonitor International. Υπάρχει 
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τεράστια ευκαιρία για ανάπτυξη. Η 3Ε και η PepsiCo έχουν κάνει την είσοδο τους. 

Τα αναψυκτικά της 3Ε κατείχαν το 57% το 2010 (Διάγραμμα 15) που οφείλεται σε 

μεγάλο βαθμό στο τεράστιο δίκτυο διανομής της, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας σε 

μια χώρα που τα οδικά δίκτυα έχουν πρόβλημα. Επωφελείται επίσης από την 

επιθετική διαφήμιση, την αυξημένη διαθεσιμότητα των συσκευασιών σε διάφορα 

μεγέθη που είχε θετικό αντίκτυπο στις πωλήσεις του εμπορικού σήματος της 3Ε το 

2010, ενώ ο όγκος πωλήσεων Sprite αυξήθηκε με χαμηλά διψήφια, ωθούμενη από τη 

συνεχή εξάπλωση της γυάλινης φιάλης. Η 3Ε συνεχίζει να κυριαρχεί σε δύο 

κατηγορίες, αναψυκτικά (57%) και εμφιαλωμένο νερό (50%), χάρη στην 

καθιερωμένη μάρκα της στη Νιγηρία, το ισχυρό δίκτυο διανομής και τις τεράστιες 

δαπάνες μάρκετινγκ. Η 3Ε ακολουθείται από την Pepsico, η οποία εισήχθη στην 

κατηγορία εμφιαλωμένου νερού το 2009. Στους χυμούς, η 3Ε συνεχίζει να κερδίζει 

μερίδιο στην κατηγορία και να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της.  

Ανταγωνισμός: -Τοπικοί φορείς έχουν ισχυρή παρουσία, υποστηριζόμενη 

από την κυβέρνηση για εγχώριους χυμούς. Έτσι, η Chi Nigeria Ltd ηγείται σε δύο 

κατηγορίες, τους χυμούς και το τσάι (πολύ γνωστό εμπορικό σήμα και μάρκετινγκ με 

έμφαση στην τοπική προέλευση), ενώ ηγέτης στη κατηγορίας τσάι είναι η Cway Food 

& Beverages Co Nig Ltd, που ξεκίνησε μόλις το 2008. Οι κατηγορίες τσάι και χυμοί 

αναμένεται να συνεχίσουν την ανάπτυξη στο μέλλον με την είσοδο νέων εταιρειών, 

που θα οδηγήσει σε ποικιλία μάρκας, γεύσης και συσκευασίας. -Πολυεθνικές: η 

Nestle είναι ο ηγέτης στα υπόλοιπα μη αλκοολούχα ποτά, με μερίδιο 11%, 

ακολουθούμενη από την Coca-Cola 3Ε (7%) και Danone (3%), ενώ η PepsiCo δεν 

εμφανίζεται στην πρώτη πεντάδα.  

Υποκατάσταση: Οι Νιγηριανοί, που όλο και περισσότερο ανησυχούν για την 

πρόσληψη ζάχαρης επιλέγουν χυμό αντί για αναψυκτικά, μειώνοντας έτσι τη ζήτηση 

για αυτά. Ωστόσο, αυτό θα αντισταθμιστεί από την επιβράδυνση της οικονομίας και 

του ανταγωνισμού από τα "θρεπτικά" αρωματισμένα ποτά γάλατος, τα οποία 

θεωρούνται πιο υγιή. Η καλύτερη ευκαιρία στα αναψυκτικά είναι τα πιο καινοτόμα 

προϊόντα που είναι σε θέση να συνδυάζουν νέους τύπους γεύσεων φρούτων με μια 

αντίληψη ότι είναι υγιεινά. 
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Πίνακας 8. PEST Ανάλυση του κλάδου Μη Αλκοολούχων Ποτών 
 Οικονομικό  

Περιβάλλον 

Κοινωνικό- Περιβαλλοντικό 

Περιβάλλον 

Θ
ετ

ικ
ή

 Ε
π

ιρ
ρ

ο
ή

 

 Τάσεις της οικονομίας δύναμη στην Ανατολική 

Ευρώπη και Ρωσία / Αφρική 

 Μεγάλη αγορά και οικονομικοί κύκλοι 

 Νέες τάσεις διανομής 

  

 Ταχύτερη αύξηση της κατανάλωσης των μη 

ανθρακούχων ποτών, ιδιαίτερα νερά και οι 

χυμοί 

 Υψηλής κέρδη από τις μεγαλύτερες εταιρείες 

 Υψηλός βαθμός συγκέντρωσης 

 Ισχυρό κανάλι διανομής 

 Πολιτικές λιανικών προσφορών / «πόλεμο» 

τιμών 

 Η ζήτηση καλύπτεται από την εγχώρια 

παραγωγή 

 Ανθεκτική Βιομηχανία  

 Αλλαγή στο τρόπο ζωής για φαγητό και ποτό 

έξω από το σπίτι 

 Καταναλωτικές τάσεις για υγιεινή διατροφή 

και φυσική άσκηση 

 Σημαντικά γεγονότα και επιρροές  

 Πολλές μάρκες, εταιρείες, εικόνα 

τεχνολογίας 

 Υψηλή διαφήμιση  

 Εύκολη πρόσβαση στην αγορά  

 Εθνικοί/ θρησκευτικοί παράγοντες για τοπικά 

προϊόντα 

 Πιο θερμές ημέρες το χρόνο  

 Τουρισμός περιόδου Απριλίου-Οκτώβριου 

 Σύγχρονος ρυθμός ζωής  

 Μέσος αριθμός παιδιών ανά οικογένεια  

  

Α
ρ

ν
η

τ
ικ

ή
 Ε

π
ιρ

ρ
ο

ή
 

 Έντονος ανταγωνισμός  

 Ευρωπαϊκή οικονομική κρίση  

 Άσχημες οικονομικές συνθήκες στην 

Κεντρική-Δυτική Ευρώπη  

 Γενικά φορολογικά ζητήματα / Φορολογία στα 

αναψυκτικά σε Ελλάδα και Ιταλία  

 Υψηλός πληθωρισμός / Ανεργία στην Ευρώπη 

 Εποχικότητα 

 Καιρικές συνθήκες 

 Ελαστικότητα ζήτησης στην τιμή  

 Αύξηση κόστους πρώτων υλών 

 Αύξηση κόστους καυσίμων 

 Διακυμάνσεις στα επιτόκια & συνάλλαγμα 

 Χαμηλή πίστωση από τράπεζες  

 Υψηλά επιτόκια 

 Απόψεις των μέσων για την ποιότητα και τη 

θρεπτική αξία των ποτών 

 Νομικές αλλαγές που επηρεάζουν 

κοινωνικούς παράγοντες 

 Κατανάλωση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας 

 Χαμηλή καταναλωτική πίστη (Δυτ. Ευρώπη) 

 Αύξηση κατανάλωσης στο σπίτι (Δυτ. 

Ευρώπη) 

 Η φήμη για την ποιότητα και τη θρεπτική 

αξία των ποτών 

 ευαισθησία της πρωτογενούς παραγωγής 

πρώτων υλών σε ακραίες μεταβολές των 

καιρικών συνθηκών. 

Οικολογικά / περιβαλλοντικά ζητήματα 

 

Πολιτικό-Νομικό 

Περιβάλλον 

Τεχνολογικό 

Περιβάλλον 

Θ
ετ

ικ
ή

 Ε
π

ιρ
ρ

ο
ή

 

 Διεθνής νομοθεσία  

 Ρυθμιστικά όργανα και διαδικασίες  

 Εμπορικές πολιτικές  

 Χρηματοδότηση, επιχορηγήσεις και 

πρωτοβουλίες 

 Ομάδες άσκησης πιέσεων/πίεση εγχώριας 

αγοράς 

 Διεθνείς ομάδες πίεσης  

 Ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

 Ανταγωνιζόμενες τεχνολογίες ανάπτυξης  

 Αντικατάσταση τεχνολογία/λύσεις  

 Πληροφοριών και επικοινωνιών  

 Μηχανισμοί καταναλωτικών αγορών/ 

τεχνολογία 

 Νομοθεσία τεχνολογίας 

 Δυναμική καινοτομία νέων προϊόντων & 

πακέτων  

 Τεχνολογία πρόσβασης, αδειοδότηση  

 Παγκόσμιες επικοινωνίες  

 Υποστήριξη συνεχούς εντατικής διαφήμισης  

 Αύξηση της χρήσης των καταψυκτών 

Α
ρ

ν
η

τ
ικ

ή
 Ε

π
ιρ

ρ
ο
ή

  Τρέχουσα νομοθεσία στην Ελλάδα  

 Μελλοντική Νομοθεσία  

 Πολιτικές λιτότητας κυβέρνησης σε Ελλάδα 

και Ιταλία  

 Πολιτική και φορολογική αστάθεια στην 

Ελλάδα  

 Νομοθετικό πλαίσιο μερισμάτων το 2010 
στην Ελλάδα (Άρθρο 18 Νόμου 3697/2008) 

 Χαμηλή χρηματοδότηση έρευνας 

 Ανάπτυξη παραγωγής ιδιωτικής ετικέτας  

Πηγή: Προσωπικές Εκτιμήσεις  
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Πίνακας 9. Ανάλυση SWOT της Coca-Cola 3E. 

 

 Χρήσιμα 

για την επίτευξη των στόχων 

Επιβλαβή 

για την επίτευξη των στόχων 

Ε
σ

ω
τ
ερ

ικ
ό
 Π

ερ
ιβ

ά
λ

λ
ο
ν 

(Χ
α

ρ
α

κ
τ
η

ρ
ισ

τ
ικ

ά
 τ

ο
υ

 ο
ρ

γ
α

ν
ισ

μ
ο

ύ
) 

 

Δυνάμεις 

 

 

Αδυναμίες 

1. Ηγέτης σε όλες τις χώρες που 

δραστηριοποιείται 

2. Ευρύ και ισορροπημένο γεωγραφικό 

αποτύπωμα 

3. Ευρεία γκάμα προϊόντων 

4. Επιτυχημένη διαφήμηση 

5. Ανθρωποκεντρική  

6. Δυναμική ανάπτυξη κατά κεφαλήν 

Κατανάλωσης 

7. Πολύ έμπειρη διοικητική ομάδα 

8. Ισχυρό ισολογισμό 

9. Συνεχής δημιουργία θετικών 

καθαρών ταμειακών ροών 

10. Παγκοσμίως αναγνωρισμένη 

δέσμευση στη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

1. Οι τιμές που χρησιμοποιεί η εταιρεία 

εμφιάλωσης καθορίζονται από τις τιμές 

της Coca-Cola ελέγχους. 

2. Μερικά κενά του μεριδίου αγοράς στις 

κατηγορίες του χυμού, και κρύου 

τσαγιού 

3. Το προσωπικό φοβάται για τυχόν 

κλείσιμο των εργοστασίων ή απολύσεις 

4. Δεν γίνεται η διανομή μερισμάτων με 

φορολογικά αποτελεσματικό τρόπο 

5. Υψηλός δανεισμός 

6. Υψηλή διαφήμιση 

7. Υψηλές επενδύσεις 

8. Διαδικασίες και συστήματα 

9. Μεγάλο κόστος παραγωγής 

10. Κόστος λειτουργίας 

Ε
ξω

τ
ερ

ικ
ό
 Π

ερ
ιβ

ά
λ
λ
ο
ν 

(Χ
α

ρ
α

κ
τ
η

ρ
ισ

τ
ικ

ά
 τ

ο
υ

 ο
ρ

γ
α

ν
ισ

μ
ο

ύ
) 

 

Ευκαιρίες 

 

 

Απειλές 

1. Εξαγορές Τοπικών ανταγωνιστών 

2. Ενθαρρυντικά σημάδια οικονομικής 

ανάκαμψης στην Ανατολική Ευρώπη 

& Ρωσία / Αφρική. 

3. Τεχνολογική ανάπτυξη και 

καινοτομία 

4. Ανάπτυξη Εταιρειών και προϊόντων 

5. Μπορεί να επιδιώξει καλύτερες 

προσφορές με προμηθευτή. 

6. Σύγχρονος ρυθμός ζωής 

7. Τάση για υγιεινή διατροφή και 

σωματική δραστηριότητα 

8. Τάση για φαγητό και ποτό έξω από το 

σπίτι 

9. Εντυπωσιακή αύξηση της 

κατανάλωσης του εμφιαλωμένου 

νερού και τσαγιού  

10. Θερινοί μήνες / Τουριστική 

διακίνηση 

1. Παρατεταμένη ύφεση στην Ευρωζώνη - 

χαμηλή αγοραστική δύναμη των 

νοικοκυριών 

2. Νομοθεσία επηρεάζει τα μερίσματα στην 

Ελλάδα 

3. Τα κυβερνητικά μέτρα λιτότητας στη 

Δυτική Ευρώπη (αυξήσεις της 

φορολογίας /συντελεστή ΦΠΑ για τα 

ποτά) 

4. Ο υψηλός ανταγωνισμός (PEPSICO 

ΗΒΗ, Nestle, κλπ.) 

5. Οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών. 

6. Ζήτηση της αγοράς με έντονα εποχιακό 

χαρακτήρα. 

7. Ελαστικότητα της ζήτησης στην τιμή-

αύξηση της ιδιωτικής ετικέτας 

8. Η διατήρηση του βασικού 

προσωπικού είναι κρίσιμη. 

9. Πιθανή αρνητική δημοσιότητα για την 

ποιότητα και τη θρεπτική αξία 

10. Η αύξηση του κόστους πρώτων υλών 

Πηγή: Προσωπικές Εκτιμήσεις 
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Πίνακας 10. Ανάλυση στρατηγικής της Coca-Cola 3E. 

 

 Εσωτερικό Περιβάλλον της Coca-Cola 3E 

(Χαρακτηριστικά του οργανισμού) 

Ε
ξω

τ
ερ

ικ
ό
 Π

ερ
ιβ

ά
λ
λ
ο
ν 

(Χ
α

ρ
α

κ
τ
η

ρ
ισ

τ
ικ

ά
 τ

ο
υ

 ο
ρ

γ
α

ν
ισ

μ
ο

ύ
) 

ΔΕ Στρατηγικές ΑΕ Στρατηγικές 

 Αύξηση εσόδων ανάλογη με τον όγκο 

πωλήσεων 

 Στρατηγικές συμμαχίες για την είσοδο 

σε νέες αγορές  

 Παραγωγή νέων προϊόντων με οφέλη 

υγείας και ευεξίας  

 Επέκταση της γραμμής παραγωγής  

 Στρατηγική επενδύσεων στις νέες 

τεχνολογίες  

 Ευελιξία στις αλλαγές στις 

προτιμήσεις των καταναλωτών 

 Επέκταση αγοράς RTD,  

τροφίμων/σνακ  

 Συνεχή έλεγχο στρατηγικής αγοράς  

 Βελτίωση της τιμολόγησης και 

κατηγορίας ποτών  

 Επενδύσεις σε μάρκες  

 Επενδύσεις σε ψύκτες/ εξοπλισμό 

στα καταστήματα λιανικής και 

άλλους τόπους κατανάλωσης  

 Κοινοπραξία με The Coca-Cola 

Company 

 

ΔΑ Στρατηγικές ΑΑ Στρατηγικές 

 Βελτίωση της τιμολόγησης και 

κατηγορίας ποτών  

 Εστίαση συνεχούς επένδυσης σε 

μάρκες  

 Νέα επίπεδα απόδοσης των 

επιχειρηματικών διαδικασιών και της 

εξυπηρέτησης των πελατών (SAP 

Wave II). 

  Συνεχής νίκη στην αγορά 

  Επιθετική πολιτική τιμών 

  Ενίσχυση ηγετικής παρουσίας στην 

αγορά 

  Εξαγορές 

  Διαφημιστική στρατηγική 

προώθησης της ποιότητας 

• Επαγρύπνηση, σχεδιασμός,  

υλοποίηση για την αντιμετώπιση αυτών 

των προκλήσεων. 

 Αξιολόγηση του κινδύνου  

  Βελτίωση 

 Προώθηση οικονομικών πακέτων 

 Έμφαση στην μείωση του 

λειτουργικού κόστους 

 Μεταφορά των δραστηριοτήτων σε 

γειτονικές χώρες με χαμηλό 

φορολογικό σύστημα 

 Μείωση επιχειρήσεων 

 Μείωση προσωπικού 

 Πώληση υφιστάμενων ομολόγων με 

στόχο τη μείωση των δαπανών για 

τόκους και βελτίωση του 

χρονοδιαγράμματος λήξης του 

δανεισμού 

 

Πηγή: Προσωπικές Εκτιμήσεις 
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Πίνακας 11. Ανάλυση SWOT της Pepsico. 

 

 Χρήσιμα 

για την επίτευξη των στόχων 

 

Επιβλαβή 

για την επίτευξη των στόχων 

Ε
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Δυνάμεις 

 

 

Αδυναμίες 

 Θυγατρική της PepsiCo(πολυεθνική) 

 Λειτουργία σε πολλές χώρες 

 Ισχυρή ποικίλα και ποιότητα του 

χαρτοφυλακίου τροφίμων-σνακ (63%) 

και ποτών (37%) 

 Ανάπτυξη ικανότητας με καινοτόμα 

προϊόντα και βελτίωση των 

υφιστάμενων 

 Ποιοτική παραγωγική διαδικασία 

 Χαμηλού κόστους εγκαταστάσεις  

 Δυνατότητα παραγωγής καινοτόμων 

προϊόντων 

 Έξυπνο μάρκετινγκ  

 Ισχυρές πωλήσεις σε χυμούς, τσάι και 

σνακ 

 Μερικά κενά στη γκάμα ποτών 

 Απουσία ανταγωνιστικής δύναμης 

 Λίγα εργοστάσια και αποθήκες 

 Αδύναμα διαδικασίες και συστήματα 

 Κάλυψη Διοίκηση ανεπαρκής 

Ε
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Ευκαιρίες 

 

 

Απειλές 

1. Εξαγορές Τοπικών ανταγωνιστών 

2. Ενθαρρυντικά σημάδια οικονομικής 

ανάκαμψης στην Ανατολική Ευρώπη 

& Ρωσία / Αφρική. 

3. Τεχνολογική ανάπτυξη και 

καινοτομία 

4. Ανάπτυξη Εταιρειών και προϊόντων 

5. Μπορεί να επιδιώξει καλύτερες 

προσφορές με προμηθευτή. 

6. Σύγχρονος ρυθμός ζωής 

7. Τάση για υγιεινή διατροφή και 

σωματική δραστηριότητα 

8. Τάση για φαγητό και ποτό έξω από το 

σπίτι 

9. Εντυπωσιακή αύξηση της 

κατανάλωσης του εμφιαλωμένου 

νερού και τσαγιού  

10. Θερινοί μήνες / Τουριστική 

διακίνηση 

1. Παρατεταμένη ύφεση στην Ευρωζώνη - 

χαμηλή αγοραστική δύναμη των 

νοικοκυριών 

2. Νομοθεσία επηρεάζει τα μερίσματα στην 

Ελλάδα 

3. Τα κυβερνητικά μέτρα λιτότητας στη 

Δυτική Ευρώπη (αυξήσεις της 

φορολογίας /συντελεστή ΦΠΑ για τα 

ποτά) 

4. Ο υψηλός ανταγωνισμός (3Ε, Nestle,  

Λουξ, κλπ.) 

5. Οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών. 

6. Ζήτηση της αγοράς με έντονα εποχιακό 

χαρακτήρα. 

7. Ελαστικότητα της ζήτησης στην τιμή-

αύξηση της ιδιωτικής ετικέτας 

8. Η διατήρηση του βασικού 

προσωπικού είναι κρίσιμη. 

9. Πιθανή αρνητική δημοσιότητα για την 

ποιότητα και τη θρεπτική αξία 

10. Η αύξηση του κόστους πρώτων υλών 

Πηγή: Προσωπικές Εκτιμήσεις 
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Πίνακας 12. Ανάλυση στρατηγικής της Pepsico. 

 

 Εσωτερικό Περιβάλλον της Pepsico 

(Χαρακτηριστικά του οργανισμού) 

Ε
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ΔΕ Στρατηγικές ΑΕ Στρατηγικές 

 Στρατηγικές εξαγορές για την είσοδο 

σε νέες αγορές  

 Παραγωγή νέων ποτών light με οφέλη 

υγείας και ευεξίας  

 Στρατηγική επενδύσεων σε νέες 

τεχνολογίες  

 Ευελιξία στις αλλαγές των 

προτιμήσεων των καταναλωτών 

 Επενδύσεις σε εξοπλισμό 

(μηχανημάτων και κτιρίων) 

 Επενδύσεις σε πιο αποτελεσματικά 

συστήματα και διαδικασίες, οι 

οποίες ενισχύουν την εξυπηρέτηση 

πελατών  

 Ενίσχυση του δικτύου της και 

προώθηση των προϊόντων της στην 

αγορά 

 

 

 

ΔΑ Στρατηγικές ΑΑ Στρατηγικές 

 Επιθετική πολιτική, με μείωση ή 

διατήρηση τιμών 

 Αύξηση της διαφήμισης  

Ενίσχυση της παρουσίας και ορατότητα 

 

 Επενδύσεις σε κτίρια/ εργοστάσια 

 

 

Πηγή: Προσωπικές Εκτιμήσεις 
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Πίνακας 13. Ανάλυση SWOT της Λουξ. 

 

 Χρήσιμα 

για την επίτευξη των στόχων 

 

Επιβλαβή 

για την επίτευξη των στόχων 

Ε
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Δυνάμεις 

 

 

Αδυναμίες 

 Η μεγαλύτερη καθαρά Ελληνική 

εταιρεία στην βιομηχανία 

 Δημοφιλής για την ποιότητα και 

αυθεντικότητα της γεύσης 

 Έγκριση συμμετοχής της στον 

αναπτυξιακό νόμο  

 Ατομική επιχειρηματική προσπάθεια  

 Σύγχρονες παραγωγικές μονάδες, 

αποθήκες και χειρισμός των 

αναψυκτικών  

 Εγκαταστάσεις χαμηλού κόστους  

 Χρήση αποκλειστικά των ιδίων 

κεφαλαίων  

 Ανάπτυξη και εξαγωγές 

 Το ότι είναι μικρός παίχτης 

 Καμία άμεση εμπειρία στη διαφήμιση 

 Υπάρχουν ορισμένα κενά στην γκάμα 

ποτών  

 Χαμηλή δραστηριότητα Ε&Α και 

καινοτομίας  

 Χαμηλές διανομές δικτύου  

 Χαμηλό μάρκετινγκ 

 Αδύναμες διαδικασίες και συστήματα 

 Κενά στις ικανότητες 

 

Ε
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Ευκαιρίες 

 

 

Απειλές 

1. Εξαγορές Τοπικών ανταγωνιστών 

2. Ενθαρρυντικά σημάδια οικονομικής 

ανάκαμψης στην Ανατολική Ευρώπη 

& Ρωσία / Αφρική. 

3. Τεχνολογική ανάπτυξη και 

καινοτομία 

4. Ανάπτυξη Εταιρειών και προϊόντων 

5. Μπορεί να επιδιώξει καλύτερες 

προσφορές με προμηθευτή. 

6. Σύγχρονος ρυθμός ζωής 

7. Τάση για υγιεινή διατροφή και 

σωματική δραστηριότητα 

8. Τάση για φαγητό και ποτό έξω από το 

σπίτι 

9. Εντυπωσιακή αύξηση της 

κατανάλωσης του εμφιαλωμένου 

νερού και τσαγιού  

10. Θερινοί μήνες / Τουριστική 

διακίνηση 

1. Παρατεταμένη ύφεση στην Ευρωζώνη - 

χαμηλή αγοραστική δύναμη των 

νοικοκυριών 

2. Νομοθεσία επηρεάζει τα μερίσματα στην 

Ελλάδα 

3. Τα κυβερνητικά μέτρα λιτότητας στη 

Δυτική Ευρώπη (αυξήσεις της 

φορολογίας /συντελεστή ΦΠΑ για τα 

ποτά) 

4. Ο υψηλός ανταγωνισμός (3Ε, PEPSICO 

ΗΒΗ, Nestle, κλπ.) 

5. Οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών. 

6. Ζήτηση της αγοράς με έντονα εποχιακό 

χαρακτήρα. 

7. Ελαστικότητα της ζήτησης στην τιμή-

αύξηση της ιδιωτικής ετικέτας 

8. Η διατήρηση του βασικού 

προσωπικού είναι κρίσιμη. 

9. Πιθανή αρνητική δημοσιότητα για την 

ποιότητα και τη θρεπτική αξία 

10. Η αύξηση του κόστους πρώτων υλών 

 

Πηγή: Προσωπικές Εκτιμήσεις 
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Πίνακας 14. Ανάλυση στρατηγικής της Λουξ. 

 

 Εσωτερικό Περιβάλλον της Λουξ 

(Χαρακτηριστικά του οργανισμού) 
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ΔΕ Στρατηγικές ΑΕ Στρατηγικές 

 Επέκταση σε νέες αγορές, όπως το 

εμφιαλωμένο νερό 

 Δημιουργία νέων καινοτόμων 

προϊόντων στην αγορά αναψυκτικών, 

χυμών και τσαγιού 

 Παραγωγή νέων προϊόντων με βάση τα 

οφέλη για υγεία και ευεξία  

 Σταθεροποίηση σε ώριμες αγορές 

 Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και 

βελτίωση των υφιστάμενων 

 

 Επενδύσεις για εξοπλισμό 

(μηχανημάτων και κτιρίων) 

 Δημιουργία μιας μονάδας 

παραγωγής συσκευασίες PET 

ΔΑ Στρατηγικές ΑΑ Στρατηγικές 

 Επενδύσεις στην παραγωγή 

καινοτόμων προϊόντων στην ευρύτερη 

γκάμα των μη-αλκοολούχων ποτών 

 Επέκταση σε νέες αγορές και 

προϊόντα 

 Ενίσχυση του δικτύου και προώθηση 

των προϊόντων τους στην αγορά, 

προκειμένου να επιτευχθεί περαιτέρω 

διεύρυνση του μεριδίου τους 

 Συγχώνευση σε πολυεθνική 

 

Πηγή: Προσωπικές Εκτιμήσεις 

 

4.4.2. Χρηματοοικονομική Ανάλυση 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζω τις κυριότερες υποθέσεις στις οποίες στηρίζω 

την αποτίμηση μου. Χρησιμοποιώ μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 2010-14 για τη 

συνοχή με το στρατηγικό σχέδιο της Εταιρείας.  

Πωλήσεις: Η ανάπτυξη προωθείται από τα πιο καινοτόμα προϊόντα και την 

επέκταση στις Αναδυόμενες και Αναπτυσσόμενες αγορές, ενώ στις Αναπτυγμένες 

από τα «υγιεινά» προϊόντα προστιθέμενης αξίας και τη μείωση του κόστους. 

Δυτική Ευρώπη: διατηρώντας τη θέση της σε ένα σταθερό σενάριο 

ανάπτυξης. Ο όγκος πωλήσεων αναμένεται να μειωθεί ελαφρώς χάρη στο 

λανσάρισμα των νέων «υγιεινότερων» ποτών όπως η Coca-Cola Zero. Αναμένεται 

ένας μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης κατά -3,2% στον όγκο πωλήσεων και -2,4% στα 

έσοδα του 2010-2014 καθώς η οικονομική κρίση έχει επίπτωση στη ζήτηση και οι 



86 

 

καταναλωτές έχουν στραφεί σε φθηνότερες μάρκες ιδιωτικής ετικέτας, η Coca-Cola 

3Ε αναγκάστηκε να μειώσει τις τιμές και να αυξήσει τις συσκευασίες προσφορών για 

τη διατήρηση του μεριδίου αγοράς της. Ωστόσο, εξαγορές τοπικών κατασκευών όπως 

η Λουξ ή το κλείσιμο εργοστασίων στην Ελλάδα και τη μεταφορά στη Βουλγαρία 

όπου η φορολογία είναι χαμηλότερη, είναι πιθανότερα σενάρια.  

Ανατολική Ευρώπη και Ρωσία: Η Coca-Cola 3Ε ενισχύει την ηγετική της 

θέση στην αγορά μη αλκοολούχων ποτών στη Ρωσία με την επέκτασή της στην 

αγορά χυμών και την είσοδο στην αγορά του εμφιαλωμένου νερού. Με την εξαγορά 

Multon ZAO και Nidan Soki OAO, η Coca-Cola 3Ε κλόνισε την κυριαρχία της 

PepsiCo στην αγορά χυμού στη Ρωσία. Η ανάπτυξη στα ανθρακούχα ποτά οδηγείται 

από το λανσάρισμα «υγιεινότερων» μη αλκοολούχων ποτών από τα συνηθισμένα, 

όπως της νέας Coca-Cola zero και Fanta σταφύλι από το 2011 τα οποία πωλούνται σε 

υψηλότερες τιμές.  

Δυτική Αφρική: επέκταση της ποικιλίας ποτών στην περιοχή της Νιγηρίας. Η 

καλύτερη ευκαιρία στα αναψυκτικά παραμένει με τα πιο καινοτόμα προϊόντα που 

είναι σε θέση να συνδυάζουν νέους τύπους γεύσεων με φρούτα με μια αντίληψη ότι 

είναι υγιεινότερα. Αυτό αναμένεται να επεκτείνει την ανάπτυξη και να αυξήσει τον 

κορεσμό στην κατηγορία, ενώ η εξαγορά τοπικών εμπορικών σημάτων είναι ένα άλλο 

σενάριο. Η 3Ε αναμένεται να επεκτείνει την ανάπτυξη στις Αναδυόμενες αγορές σε 

1,081.2 εκατ. κιβώτια και στις Αναπτυσσόμενες αγορές σε 540,6 εκατ. κιβώτια, με 

μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 1,7% και 8,4% αντίστοιχα κατά το διάστημα 2012 - 

2014. 

Διάγραμμα 16. Καθαρά έσοδα πωλήσεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Προσωπικές Εκτιμήσεις 
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Περιθώρια: Το μοναδικό και διαφοροποιημένο γεωγραφικά χαρτοφυλάκιο 

των προϊόντων της οδηγεί στη βελτίωση της κερδοφορίας.  

 

Διάγραμμα 17. Περιθώριο EBITDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Προσωπικές Εκτιμήσεις 

 

Προβλέπουμε τη βελτίωση του περιθωρίου EBITDA από 13% το 2011 σε 

13,5% το 2014, οδηγούμενο από: 

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας στην Ανατολική Ευρώπη και τη 

Νιγηρία: Οι Αναπτυσσόμενες και Αναδυόμενες αγορές αντιπροσώπευαν το 2010, το 

58% των πωλήσεων (17%, 41% αντίστοιχα), ενώ εκτιμώ ότι θα αυξηθεί μέχρι το 

2014 στο 64% (22%, 42% αντίστοιχα), το 2010 συνέβαλε περίπου κατά 59% στο 

EBIT ενώ εκτιμώ ότι θα αυξηθεί σε 65% το 2014 (19%, 46% αντίστοιχα), και σε 

ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό στα κέρδη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μου, περιμένω το 

περιθώριο EBITDA στις Αναδυόμενες αγορές της Coca-Cola 3Ε να παραμείνει 

σημαντικά υψηλότερο από το μέσο όρο της Εταιρείας σε 15,4% το 2014. 

Αλλαγές στη σύνθεση του προϊόντος: Η καλύτερη τιμολόγηση και σύνθεση 

ανά κατηγορία ωφελεί το περιθώριο EBITDA κυρίως στις Αναδυόμενες και 

Αναπτυσσόμενες χώρες. Η Coca-Cola 3Ε έχει δεσμευθεί να επιδιώξει 

πριμοδοτούμενη στρατηγική τιμολόγησης, αλλά η εισαγωγή νέων ποτών στις 

Ανεπτυγμένες αγορές με χαμηλή τιμή, θα ασκήσει κάποια πίεση στα περιθώρια 

κέρδους. Παρόλα αυτά αναμένω το περιθώριο κέρδους EBITDA σε Ανεπτυγμένες 

αγορές να αυξηθεί από 12,3% το 2011 σε 12,7% το 2014. 

Βελτιώσεις στην απόδοση λειτουργίας: Η συνεχής επένδυση της Coca-Cola 

3Ε σε ψύκτες, σε μάρκετινγκ, σε επιπρόσθετο δυναμικό παραγωγής, και στη συνεχή 

βελτίωση των διαδικασιών της και της εξυπηρέτησης των πελατών της μέσα από την 
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εφαρμογή του συστήματος SAP Wave 2 σε όλες τις αγορές της, βελτιώνει την 

λειτουργική αποδοτικότητα της, την εξυπηρέτηση των πελατών της καθώς επίσης την 

καθιστά ικανή στο να έχει έναν υγιή ισολογισμό και ισχυρές ταμειακές ροές. 

Καινοτομίες στον τομέα του κλάδου: Οι κατασκευαστές είναι για 

παράδειγμα πιθανό να αντικαταστήσουν τα τεχνητά συστατικά με φυσικές ουσίες, 

όπως το γλυκαντικό Stevia ή το διεγερτικό γκουαρανά ως αποτέλεσμα οι 

καταναλωτές που προσέχουν την υγεία τους να είναι έτοιμοι να πληρώσουν 

περισσότερα για το φυσικό, οικολογικό, χαμηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη, ή ποτά 

με διαφορετικά οφέλη για την υγεία. 

 

Διάγραμμα 18. α) Καθαρό περιθώριο κέρδους, β) Τάσεις περιθωρίων 

 

 

 

 

 

 

 

                               (α)                                                                       (β) 

Πηγή: Προσωπικές Εκτιμήσεις 

 

Ταμειακές Ροές: Αυξάνονται μαζί με τα έσοδα και τα περιθώρια κέρδους. Η 

αύξηση των πωλήσεων και του περιθωρίου κέρδους θα αυξήσουν τις λειτουργικές 

ταμειακές ροές. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μου, η 3Ε θα δημιουργήσει €826,6 εκατ. 

λειτουργική ταμειακή ροή κατά μέσο όρο ετησίως για τα επόμενα τρία χρόνια. 

Προβλέπω την αναλογία OCF/πωλήσεις να φτάσει 12,2% το 2014 από 11,6% το 

2011. Η ταμειακή ροή θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών 

δαπάνων με €369,1 εκατ., την αύξηση καθαρού κεφαλαίου κίνησης με €213,5 εκατ. 

μέχρι το 2014 και τη μείωση της καθαρής χρηματοοικονομικής της θέσης. Όσον 

αφορά τα μερίσματα, εκτιμώ κατά μέσο όρο καταβαλλόμενο ποσό 20,9% από το 

2011 στο 2014, με αύξηση του μερίσματος ανά μετοχή από €0,23 το 2011 σε €0,25 το 

2014, λόγω της φορολογίας.  
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Διάγραμμα 19. α) OCF/Πωλήσεις , β) DPS 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                (α)                                                                       (β) 

Πηγή: Προσωπικές Εκτιμήσεις 

 

Χρηματοοικονομική δομή. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μου, η καθαρή 

χρηματοοικονομική θέση θα μειωθεί μέχρι το 2014. Πιστεύουμε ότι το χρέους προς 

ίδια κεφάλαια 0,29 αφήνει χώρο για τη χρηματοδότηση μελλοντικών σχεδίων 

ανάπτυξης. Εκτιμούμε ότι τα χρηματοοικονομικά έξοδα θα αυξηθούν κατά τα 

επόμενα χρόνια, λόγω της ανόδου των επιτοκίων. Ωστόσο, ο αντίκτυπος στην 

κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων θα είναι μέτριος. 

 

Διάγραμμα 20. α)Συνολικό Εισόδημα, β)Κερδοφορία και Ανάπτυξη 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               (α)                                                                       (β) 

Πηγή: Προσωπικές Εκτιμήσεις 
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Πίνακας 15. Χρηματοοικονομικοί δείκτες 

 

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 2009 2010 2011E 2012E 2013E 2014E 

Δείκτες Ρευστότητας             

Ρευστότητας 0,81 0,71 0,87 0,94 1,02 1,10 

Άμεσης Ρευστότητας 1,06 0,95 1,09 1,15 1,21 1,28 

Δείκτες διαχείρισης 

περιουσιακών στοιχείων             

Εισπράξεων (ώρες) 6,16 6,16 5,89 5,89 5,89 5,83 

Εισπρακτέα Ημέρας (ημέρες) 59,29 59,30 61,95 61,95 61,95 62,56 

Κύκλος εργασιών απογραφής 

(ώρες) 9,19 8,41 8,81 8,67 8,52 8,38 

Κύκλος εργασιών απογραφής 

Ημέρα »(ημέρες) 39,73 43,42 41,41 42,11 42,83 43,56 

Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 

Κύκλος εργασιών (ώρες) 3,79 3,79 3,63 3,63 3,63 3,59 

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 

Κύκλου Εργασιών (ώρες) 0,96 0,94 0,90 0,90 0,90 0,89 

Δείκτες Διαχείρισης Χρέους             

Δείκτης Δεδουλευμένων τόκων  8,1 7,8 5,0 5,9 6,3 6,6 

Δείκτης χρέους 61,8% 57,2% 60,5% 61,9% 63,0% 63,3% 

Δείκτης δανειακής επιβάρυνσης 

 

0,38 0,29 0,32 0,32 0,31 

Πολλαπλασιαστής ιδίων 

κεφαλαίων 2,62 2,34 2,53 2,62 2,70 2,72 

Δείκτες κερδοφορίας             

Περιθώριο κέρδους 6,1% 6,2% 4,7% 4,8% 4,8% 4,9% 

Αποδοτικότητα Ενεργητικού ROA 5,9% 5,9% 4,2% 4,3% 4,3% 4,3% 

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 

ROE 15,4% 13,7% 10,7% 11,2% 11,6% 11,8% 

Δείκτες Αγοραίας Αξίας             

MBV 7,10 8,52 8,30 8,14 8,06 8,28 

Δείκτες μερίσματος             

Δείκτης Πληρωμών 25,6% 21,6% 25,3% 24,8% 24,4% 23,4% 

Δείκτης διατήρησης 0,27% 0,28% 0,28% 0,28% 0,28% 0,28% 

Κέρδη ανά μετοχή (€) 1,09 1,16 0,89 0,91 0,94 0,98 

Λογιστική Αξία ανά μετοχή (€) 7,1 8,5 8,3 8,1 8,1 8,3 

Πηγή: Προσωπικές Εκτιμήσεις 
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Πίνακας 16. Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 

 

Κατάσταση Λογαριασμού 

Αποτελεσμάτων (€ '000) 2008 2009 2010 2011E 2012E 2013E 2014E 

Έσοδα Πωλήσεων                  

Αναπτυγμένες χώρες 2704,0 2927,8 2834,6 2457,9 2482,5 2519,7 2570,1 

Ελλάδα 728,9 714,3 604,9 341,4 344,8 350,0 357,0 

Ιταλία 904,2 1166,4 1135,2 1160,7 1172,3 1189,9 1213,7 

Αναπτυσσόμενες χώρες 1348,4 1149,1 1140,0 1502,1 1517,1 1539,8 1570,6 

Αναδυόμενες χώρες    2928,3 2466,7 2819,0 2867,6 2896,3 2939,7 2998,5 

Ρωσία 1122,3 878,2 1138,6 1502,1 1517,1 1539,8 1570,6 

Σύνολο Εσόδων Πωλήσεων    6.980,7 6.543,6 6.793,6 6.827,6 6.895,8 6.999,3 7.139,3 

Αναφερόμενη αύξηση   -6,3% 3,8% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 

Κόστος Πωληθέντων 4.169,6 3.905,5 4.049,6 4.231,8 4.147,2 4.064,3 3.983,0 

Έξοδα διοικήσεως 419,8 396,5 388,4 380,5 372,8 365,2 357,8 

EBITDA   

      Αναπτυγμένες χώρες 369,8 425,7 404,6 302,5 307,0 314,7 327,2 

Αναπτυσσόμενες χώρες    193,5 165,0 163,9 160,1 162,5 166,6 173,2 

Αναδυόμενες χώρες    475,7 428,6 478,1 427,0 433,4 444,2 462,0 

Συνολικό EBITDA 1.039,0 1.019,3 1.046,5 889,6 902,9 925,5 962,5 

Αναφερόμενη αύξηση   -1,9% 2,7% -15% 2% 3% 4% 

Απόσβεση   

  

  

   Αναπτυγμένες χώρες 108,5 122,3 132,3 136,3 140,4 144,6 148,9 

Αναπτυσσόμενες χώρες    72,8 77,0 72,9 75,1 77,3 79,7 82,0 

Αναδυόμενες χώρες    184,1 161,4 182,6 188,1 193,7 199,5 205,5 

Συνολική Απόσβεση 365,4 360,7 387,8 399,4 411,4 423,8 436,5 

EBIT/Δαπάνες λειτουργίας   

  

  

   Αναπτυγμένες χώρες 79,6 297,6 265,5 172,7 173,6 176,2 180,6 

Αναπτυσσόμενες χώρες    118,6 86,3 89,2 93,8 94,2 95,6 98,0 

Αναδυόμενες χώρες    256,4 254,9 290,3 227,0 228,1 231,5 237,3 

Συνολικό EBIT 454,6 638,8 645,0 493,4 495,9 503,3 515,9 

Αναφερόμενη αύξηση   41% 1% -23,5% 0,5% 1,5% 2,5% 

Έξοδα από τόκους   

  

  

   Αναπτυγμένες χώρες 105,6 59,6 106,2 127,4 107,0 102,8 100,7 

Αναπτυσσόμενες χώρες    5,7 4,7 2,0 2,4 2,0 1,9 1,9 

Αναδυόμενες χώρες    76,6 51,1 21,7 26,0 21,9 21,0 20,6 

Corporate 213,6 122,3 153,1 183,7 154,3 148,2 145,2 

Inter segment  282,9 159,2 200,3 240,4 201,9 193,8 189,9 

ΣυνολικάΈξοδα από τόκους 118,6 78,5 82,7 99,2 83,4 80,0 78,4 

Αναφερόμενη αύξηση   -34% 5% 20% -16% -4% -2% 

Φορολογητέο Εισόδημα   

  

  

   Αναπτυγμένες χώρες 20,9 9,1 49,4 35,6 37,5 40,0 43,0 

Αναπτυσσόμενες χώρες    5,6 1,9 2,4 1,7 1,8 1,9 2,1 

Αναδυόμενες χώρες    44,9 41,3 16,2 11,7 12,3 13,1 14,1 

Corporate 228,4 116,4 139,7 100,6 106,1 113,0 121,5 

Inter segment  282,9 159,3 200,3 144,2 152,1 162,0 174,2 
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Συνολικό Φορολογητέο 

Εισόδημα 16,9 9,4 7,4 5,3 5,6 6,0 6,4 

Αναφερόμενη αύξηση   -44% -21% -28% 6% 7% 8% 

Φόροι   

  

  

   Αναπτυγμένες χώρες 48,7 87,5 72,3 52,8 51,5 48,9 44,0 

Αναπτυσσόμενες χώρες    26,2 20,5 22,4 16,4 15,9 15,1 13,6 

Αναδυόμενες χώρες    28,6 31,4 40,2 29,3 28,6 27,2 24,5 

Corporate 2,9 3,1 2,0 1,5 1,4 1,4 1,2 

Συνολικοί Φόροι 106,4 142,5 136,9 99,9 97,4 92,6 83,3 

Αναφερόμενη αύξηση   33,9% -3,9% -27,0% -2,5% -5,0% -10,0% 

Net Income 227,6 399,2 423,2 321,6 328,1 334,6 348,0 

Μερίσματα ανά μετοχή 0,25 0,28 0,30 0,23 0,24 0,24 0,25 

Κέρδη ανά μετοχή 0,62 1,09 1,16 0,89 0,91 0,94 0,98 

Άλλες πληροφορίες 2008 2009 2010 2011E 2012E 2013E 2014E 

Αριθμός μετοχών (‘000) 366,3 365,6 363,5 361,4 359,3 357,3 355,2 

DPS 0,25 0,28 0,30 0,27 0,28 0,29 0,30 

Μερίσματα ως πληρωμή 

στους μετόχους 102,0 102,3 91,3 81,48 87,30 93,54 100,22 

 

Πηγή: Ετήσια έκθεση της Coca-Cola 3Ε, Προσωπικές Εκτιμήσεις 
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Πίνακας 17. Ισολογισμός 

 

Στοιχεία Ισολογισμού (€ '000) 2008 2009 2010 2011E 2012E 2013E 2014E 

Ενεργητικό               

Κυκλοφορούν Ενεργητικό   

  

  

   Μετρητά 724,6 232,0 326,1 640,0 652,8 665,9 679,2 

Λογαριασμοί Εισπρακτέοι   1.062,9 1.103,7 1.158,9 1.170,5 1.188,0 1.223,7 

Απογραφή   425,1 481,7 480,1 478,5 476,9 475,3 

Σύνολο Κυκλοφορούντος 

Ενεργητικού   1.748,5 1.929,5 2.361,0 2.667,9 3.014,8 3.406,7 

Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία   5.048,3 5.301,9 5.180,0 5.060,9 4.944,5 4.830,9 

Ενσώματα και εξοπλισμός   2.961,3 3.122,9 3.279,0 3.311,8 3.361,5 3.462,4 

Μείον Αποσβέσεις 365,4 360,7 387,8 399,4 411,4 423,8 436,5 

Καθ. Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία   1.726,3 1.791,2 1.880,8 1.899,6 1.928,1 1.985,9 

Ενεργητικό   

  

  

   Αναπτυγμένες χώρες 3.390,0 3.512,1 3.657,3 3.364,7 3.162,8 3.162,8 3.162,8 

Αναφερόμενη αύξηση   3,6% 4,1% -8,0% -6,0% 0,0% 0,0% 

Αναπτυσσόμενες χώρες    1.081,0 1.059,1 1.026,8 1.057,6 1.089,3 1.122,0 1.155,7 

Αναφερόμενη αύξηση   -2,0% -3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 

Αναδυόμενες χώρες    2.724,6 2.421,2 2.570,0 2.672,8 2.779,7 2.890,9 2.948,7 

Αναφερόμενη αύξηση   -11,1% 6,1% 4,0% 4,0% 4,0% 2,0% 

Corporate 326,2 195,6 22,7   

   Συν. Ενεργητικό 7.521,8 6.796,8 7.231,4 7.593,0 7.668,9 7.783,9 8.017,5 

Αναφερόμενη αύξηση   -10% 6% 5% 1% 2% 3% 

Υποχρεώσεις και ίδια κεφάλαια   4.200,9 4.135,5 4.593,8 4.743,3 4.903,5 5.075,1 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις   

  

  

   Λογαριασμοί πληρωτέοι   307,0 535,1 433,0 394,0 358,6 326,3 

Γραμμάτια πληρωτέα   961,3 1.079,4 1.338,0 1.311,2 1.285,0 1.259,3 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων 

Υποχρεώσεων   1.642,6 2.036,4 2.171,0 2.323,0 2.485,6 2.659,6 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις   

 

457,1 517,7 586,3 568,7 551,7 

Μακροπρόθεσμο χρέος   2.100,6 1.656,4 1.919,1 1.861,5 1.805,7 1.751,5 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων 

Υποχρεώσεων   2.558,3 2.099,1 2.422,8 2.420,4 2.418,0 2.415,5 

Ίδια κεφάλαια   

  

  

   Κοινές Μετοχές   182,8 183,1 192,3 194,2 197,1 203,0 

Πλεόνασμα κεφαλαίου   1.113,8 1.119,2 1.175,2 1.186,9 1.204,7 1.240,9 

Κέρδη εις νέον   1.151,8 1.494,8 1.569,5 1.585,2 1.609,0 1.657,3 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   2.595,9 3.095,9 2.999,2 2.925,6 2.880,4 2.942,3 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων 

Υποχρεώσεων και ιδίων 

κεφαλαίων 7.521,8 6.796,8 7.231,4 7.593,0 7.668,9 7.783,9 8.017,5 

Αναφερόμενη αύξηση   -10% 6% 5% 1% 2% 3% 

 

Πηγή: Ετήσια έκθεση της Coca-Cola 3Ε, Προσωπικές Εκτιμήσεις 
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Πίνακας 18. Ταμειακές Ροές 

 

 (€ '000) 2010 2011E 2012E 2013E 2014E 

Λειτουργικές Ταμειακές Ροές=EBIT+Αποσβέσεις-Φόροι 

EBIT 645,0 493,4 495,9 503,3 515,9 

Αποσβέσεις 387,8 399,4 411,4 423,8 436,5 

Φόροι 136,9 99,9 97,4 92,6 83,3 

Λειτουργικές Ταμειακές Ροές 895,9 792,9 809,9 834,5 869,1 

Κεφαλαιουχικές δαπάνες= Αρχικά Κ.Π.Π.Σ.- Τελικά  Κ.Π.Π.Σ.+Αποσβέσεις 

Αρχικά Κ.Π.Π.Σ. 1.726,3 1.791,2 1.880,8 1.899,6 1.928,1 

Τελικά  Κ.Π.Π.Σ. 1.791,2 1.880,8 1.899,6 1.928,1 1.985,9 

Αποσβέσεις 387,8 399,4 411,4 423,8 436,5 

Κεφαλαιουχικές δαπάνες 322,9 309,9 392,6 395,3 378,6 

Μεταβολή στο Κεφάλαιο Κίνησης= Τελικό Κ.Κ.Κ. - Αρχικό  Κ.Κ.Κ. 

Τελικό Κ.Κ.Κ. -106,9 190,0 345,0 529,2 747,1 

Αρχικό  Κ.Κ.Κ. 105,9 -106,9 190,0 345,0 529,2 

Μεταβολή στο Κ.Κ. -212,8 296,9 155,0 184,2 217,9 

Ταμειακές ροές από Π.Σ. 785,8 186,1 262,3 255,0 272,5 

 

Ξεχωριστά για κάθε αγορά της Coca-Cola 3E, έχουμε: 

 (€ '000) 2010 2011E 2012E 2013E 2014E 

Λειτουργικές Ταμειακές Ροές: 

     Δυτική Ευρώπη 313,6 277,5 283,5 292,1 304,2 

Ανατ. Ευρώπη & Ρωσία 545,2 482,6 492,9 507,9 528,9 

Δυτική Αφρική 37,1 32,8 33,5 34,5 36,0 

Συνολικά 895,9 792,9 809,9 834,5 869,1 

Κεφαλαιουχικές δαπάνες: 

     Δυτική Ευρώπη 113,0 108,5 137,4 138,3 132,5 

Ανατ. Ευρώπη & Ρωσία 196,5 188,6 238,9 240,6 230,4 

Δυτική Αφρική 13,4 12,8 16,3 16,4 15,7 

Συνολικά 322,9 309,9 392,6 395,3 378,6 

      (€ '000) 2010 2011E 2012E 2013E 2014E 

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές στους μετόχους (FCFE): 

Καθαρά Κέρδη 423,2 321,6 328,1 334,6 348,0 

-(1- d)*(Κεφ. Δαπάνες - Αποσβέσεις) -46,06 -60,98 -12,87 -19,64 -40,41 

-(1- d)*Μεταβολή στο Κ.Κ. -151,03 202,16 106,05 127,00 152,27 

d=Χρέος/Ενεργητικό 29,03% 31,91% 31,56% 31,06% 30,13% 

Συνολικά 620,29 180,45 234,88 227,27 236,16 

Δυτική Ευρώπη 217,10 63,16 82,21 79,54 82,65 

Ανατ. Ευρώπη & Ρωσία 377,51 109,82 142,95 138,32 143,72 

Δυτική Αφρική 25,68 7,47 9,72 9,41 9,78 

 

Πηγή: Προσωπικές Εκτιμήσεις 
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4.4.3. Εταιρική Διακυβέρνηση και Κοινωνική Ευθύνη 

 

Με βάση την ακλόνητη πεποίθησή ότι η Εταιρική Διακυβέρνηση και η 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) θα μπορούσε να ενισχύσει τη βιωσιμότητα της 

Εταιρείας, και κατά συνέπεια τη μακροχρόνια αξία της, πραγματοποίησα μια 

αξιολόγηση της Coca-Cola 3Ε σε αυτούς τους τομείς ενδιαφέροντος. 

Εταιρική Διακυβέρνηση. Η Coca-Cola 3Ε επανεξετάζει συνεχώς πρότυπα 

Εταιρικής Διακυβέρνησης και των διαδικασιών της Εταιρείας υπό το φως των 

συνεχιζόμενων συζητήσεων και κανόνων κάνοντας έργα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη 

και στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα συστήματα 

Εταιρικής Διακυβέρνησης συνεχίζουν να είναι σύμφωνα με τις Διεθνείς Βέλτιστες 

Πρακτικές.  

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Ο κλάδος μη αλκοολούχων ποτών είναι πολύ 

ανήσυχη για την ΕΚΕ. Από το 2002 η Coca-Cola 3Ε δημοσιεύει την Έκθεση 

Κοινωνικής Ευθύνης της. Η Έκθεση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της το 2010, 

έχει γίνει σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές G3 του Global Reporting Initiative 

(GRI), καθιστώντας την Coca-Cola 3Ε ως τη πρώτη ευρωπαϊκή εταιρεία τροφίμων 

και ποτών που έφτασε το επίπεδο Α+. Η ομάδα επικεντρώνεται στην απόδοση της 

ΕΚΕ και ορίζει στόχους για καθένα από τους τέσσερις πυλώνες της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης - Αγορά, Περιβάλλον, Χώρο Εργασίας και Κοινότητα (Πίνακας 

19). Η Εταιρεία υποστηρίζει ενεργά 14 τοπικά δίκτυα.  

 

Πίνακας 19. Στόχοι ΕΚΕ της Coca Cola 3E 

 

 
 

Πηγή: Ετήσια Έκθεση Coca-Cola 3E 
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4.5.  Αποτίμηση 

 

Εκτιμώ την Coca-Cola 3Ε εφαρμόζοντας δύο τεχνικές: την Προεξόφληση των 

Ταμειακών Ροών (DCF) και την Ανάλυση Πολλαπλασιαστών. Το μοντέλο DCF 

βασίζεται σε μια προσέγγιση κατά τμήματα που εκτιμά τις δύο βασικές γεωγραφικές 

Εταιρείες της 3Ε ξεχωριστά. Θεωρώ αυτή την προσέγγιση να είναι κατάλληλη, καθώς 

ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε περιοχές με διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης, 

περιθωρίου κέρδους και κινδύνου. H Ανάλυση Πολλαπλασιαστών χρησιμοποιείται 

για τη διόρθωση των αποτελεσμάτων σε γεωγραφικό και συνολικό επίπεδο. 

 

4.5.1. Αποτίμηση με Προεξόφληση Ταμειακών Ροών 

 

Πίνακας 20. DCF Ανάλυση 

 

                

 

 

 

 

 

 

(€ '000) 2011 2012 2013 2014 

FCFE από Δυτική Ευρώπη 63,16 82,21 79,54 82,65 

FCFE από Ανατολική Ευρώπη και Ρωσία 109,82 142,95 138,32 143,72 

FCFE από Νιγηρία 7,47 9,72 9,41 9,78 

Συνολικές Προεξοφλημένες Ελεύθερες 

Ταμειακές Ροές στους μετόχους (FCFE): 

180,45 234,88 227,27 236,16 

Π.Α. FCFE από Δυτική Ευρώπη 63,16 74,81 65,87 1168,09 

Π.Α. FCFE από Ανατ. Ευρώπη-Ρωσία και Νιγηρία 117,29 138,93 122,33 2291,32 

Παρούσα Αξία Μετοχικού Κεφαλαίου ανά έτος 180,5 213,7 188,2 3459,4 

 Συν. Αξία Μετοχικού Κεφαλαίου 4041,81 

  Αριθμός μετοχών 363,5 

  Αξία ανά μετοχή 11,12 

Πηγή: Προσωπικές Εκτιμήσεις 

 

Προεξοφλημένες ταμειακές ροές: Το μοντέλο Προεξόφλησης Ταμειακών 

Ροών (DCF) μου εκτιμά την 3Ε σε €11,12 ανά μετοχή στο ξεκίνημα του 2012. 

Εκτιμώ αυτή την τιμή με ξεχωριστή αποτίμηση της Δυτικής Ευρώπης και μαζί της 
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Ανατολικής Ευρώπης και Δυτικής Αφρικής (Νιγηρίας). Τα στοιχεία αναλύονται σε 

όλες τις παραπάνω περιφέρειες με βάση τις ακόλουθες παραδοχές: 

Πωλήσεις: η Δυτική Ευρώπη αντιπροσωπεύει το 28% περίπου των 

συνολικών πωλήσεων μέχρι το 2014, ενώ η Ανατολική Ευρώπη και η Νιγηρία 

αντιπροσωπεύουν το υπόλοιπο 72%. 

Επενδύσεις: τα €1,35 δισ. σε κεφαλαιουχικές δαπάνες που περιγράφονται στο 

επιχειρηματικό σχέδιο της 3Ε χωρίζεται σε όλες τις περιφέρειες, σύμφωνα με τη 

σχετική συνεισφορά τους στις πωλήσεις και με την ιστορία κατανομής της διοίκησης 

κατά την προβλεπόμενη περίοδο 2011-2014. 

Η μεταβολή στο Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης θα αυξηθεί στο διάστημα 2011-

14. Χωρίζουμε τη συνολική μεταβολή στο καθαρό κεφάλαιο κίνησης στις δύο 

περιφέρειες, σύμφωνα με τη σχετική αύξηση των πωλήσεων. 

 

4.5.2. Ανάλυση Αθροίσματος των μερών της Coca Cola 3E 

 

Πίνακας 21. Ανάλυση Αθροίσματος των μερών(2010-2014) 

 

  Δυτ. Ευρώπη Ανατ. Ευρώπη Νιγηρία Συνολικά 

CAGR Εσόδων -2,4% 3,7% 1,3% 

CAGR Όγκου Πωλήσεων -3,2% 4,1% 1,8% 

Περιθώριο EBITDA 12,3%→ 12,7% 12,8%→13,2% 13,5% 

Φορολογικός συντελεστής * 43% 13% 25% 38,0% 

Κόστος ιδίων κεφαλαίων 9,9% 9,9% 

Αξία (€ '000) 
1372 2670 4042 

Τιμή (€) 
3,77 7,34 11,12 

*Φορολογικοί συντελεστές στην Ιταλία, στην Ρωσία και στην Νιγηρία αντίστοιχα 

 (http://www.taxrates.cc/html/nigeria-tax-rates.html) 

Πηγή: Προσωπικές Εκτιμήσεις 

 

Περισσότερες λεπτομερέστερες παραδοχές έγιναν για κάθε περιοχή όπου 

δραστηριοποιείται η 3Ε, βάσει του προβλεπόμενου ανταγωνιστικού σεναρίου που 

περιγράφεται παρακάτω: 

Στην Ανατολική Ευρώπη & Ρωσία, ο όγκος και τα καθαρά έσοδα 

πωλήσεων ανά μονάδα αυξήθηκε λόγω της επέκτασης της γραμμής προϊόντων στην 

αγορά χυμών και της εξαιρετικής ζέστης το καλοκαίρι του 2010. Το περιθώριο 

http://www.taxrates.cc/html/nigeria-tax-rates.html
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EBITDA είναι υψηλότερο από το μέσο όρο της Εταιρείας, αλλά αναμένεται να 

μειωθεί ελαφρά από χρόνο σε χρόνο λόγω των ανταγωνιστικών πιέσεων από την 

PepsiCo, μετά την εξαγορά του 66% της ρωσικής Wimm-Bill-Dann. Όσον αφορά την 

κατηγορία των ανθρακούχων ποτών, δεν περιμένω σημαντική βελτίωση περιθωρίου 

κέρδους, εκτός από το λανσάρισμα της Coca-Cola Zero καθώς υπάρχει τάση για 

«υγιεινότερα» ποτά.  

Στη Νιγηρία, τα ανθρακούχα ποτά και η κατηγορία του νερού αυξάνονται 

κατακόρυφα, καθώς τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξάνουν μαζί με το περιθώριο 

EBITDA, λόγω της εισαγωγής «υγιέστερων» ποτών. 

Στη Δυτική Ευρώπη, ο όγκος των πωλήσεων των ανθρακούχων ποτών και 

τα καθαρά έσοδα πωλήσεων ανά μονάδα μειώθηκαν λόγω της μειωμένης ζήτησης, 

ενώ το νέο λανσάρισμα της Coca-Cola Zero και των χυμών αύξησαν τον όγκο 

πωλήσεων, αλλά χαμηλότερα από το αναμενόμενο λόγω του μοντέλου χαμηλής 

τιμολόγησης και προσφορών σε πολλές κατηγορίες αναψυκτικών και χυμών. Το 

περιθώριο EBITDA αυξάνεται λόγω της μείωσης του κόστους.  

ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ της ανάλυσής μας είναι ότι: 

-Οι Αναπτυγμένες χώρες είναι προς στιγμή οι αγελάδες μετρητών της Coca-

Cola 3Ε, με υψηλή συμμετοχή στα έσοδα, αλλά μέτρια δυναμική ανάπτυξης και ότι 

-Η πλειοψηφία της αξίας της Coca-Cola 3Ε προέρχεται από τις Αναπτυγμένες 

και Αναδυόμενες Αγορές της. Στην πραγματικότητα, παρά τις μικρές ποσότητες 

παραγωγής και των εσόδων της στις Αναπτυσσόμενες αγορές, έχει μια εξαιρετική 

προοπτική ανάπτυξης και περιορισμένο φορολογικό συντελεστή (Παράρτημα 1). Στις 

Αναδυόμενες αγορές, η Ρωσία, σε συνδυασμό με το μέγεθος και την ανάπτυξη της, 

είναι μακράν η μεγαλύτερη πηγή αξίας για την 3Ε, μετά τη Νιγηρία ακόμη και αν 

στην τελευταία υπάρχει επίδραση υποκατάστασης. 

 

4.5.3. Ανάλυση Ευαισθησίας 

 

Ο  παρακάτω πίνακας δείχνει την περίπτωση βάσης (στην οποία βασίστηκα 

για τον προσδιορισμό της αξίας βάσει ταμειακών ροών) και τις υψηλότερες και 

χαμηλότερες λογικές εναλλακτικές εκτιμήσεις. Η στήλη "Αποτίμηση με χαμηλή 

εκτίμηση» δίνει την εκτιμώμενη αξία της 3Ε με βάση τη χαμηλή εκτίμηση για τη 

μεταβλητή στην ίδια γραμμή της πρώτης στήλης και την βασική εκτίμηση για τις 

υπόλοιπες μεταβλητές. Παρόμοια, η στήλη "Αποτίμηση με υψηλή εκτίμηση" δίνει 
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την εκτιμώμενη αξία της 3Ε με βάση την υψηλή εκτίμηση για τη μεταβλητή στο 

ζήτημα. 

 

Πίνακας 22. Ανάλυση Ευαισθησίας 

 

 
 

Πηγή: Προσωπικές Εκτιμήσεις 

 

Όπως δείχνει το παρακάτω διάγραμμα της ανάλυσης ευαισθησίας, η αξία της 

3Ε είναι πολύ ευαίσθητη στις εισόδους. Από τις τέσσερις μεταβλητές που 

παρουσιάζονται, η αποτίμηση των αποθεμάτων είναι λιγότερο ευαίσθητη στο εύρος 

των εκτιμήσεων για τα ασφάλιστρα κινδύνου και το βήτα. Το εύρος των εκτιμήσεων 

για τις μεταβλητές αυτές παράγει το μικρότερο εύρος της αξίας ανά μετοχή (από 

€10,31 σε €11,37 για τα ασφάλιστρα κινδύνου και από €10,98 σε €11,26 για το βήτα). 

Η αξία της μετοχής είναι πιο ευαίσθητη στις ακραίες τιμές για το επιτόκιο μηδενικού 

κινδύνου και για το ρυθμό ανάπτυξης των ελεύθερων ταμειακών ροών στο μετοχικό 

κεφάλαιο. 

Διάγραμμα 21. Ανάλυση ευαισθησίας της Coca Cola 3E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Προσωπικές Εκτιμήσεις 
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4.5.4. Αποτίμηση με Πολλαπλασιαστές 

 

Αποτίμηση βάσει συγκρίσεων 

Στην ενότητα αυτή θα υπολογίσω την Τιμή στόχο της μετοχής από τη 

σύγκριση της αποτίμησης των μετοχών εταιρειών με αυτή της Coca-Cola 3Ε. 

Ομάδες συγκρίσιμων εταιριών με 3Ε. Για μια ακριβή με βάση την αγορά 

αποτίμηση είναι κρίσιμο να εντοπίσουμε τους ανταγωνιστές που είναι συγκρίσιμοι. 

Μεταξύ αυτών, ορίζω τρεις διαφορετικές ομάδες συγκρίσιμων εταιριών, που 

περιγράφονται στα Προσαρτήματα-Πίνακες 27-29, σελ.102-104: (α) οι εταιρείες που 

είναι οι άμεσοι ανταγωνιστές της Coca-Cola 3Ε στην Ευρώπη είναι οι θυγατρικές της 

Pepsico και η αυξανόμενη είσοδος των τοπικών ανταγωνιστών, όπως για παράδειγμα 

η Λουξ (Ελληνική Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία), (β) οι εταιρίες των 

οποίων η βασική δραστηριότητα είναι η παραγωγή μη αλκοολούχων ποτών 

(χαρτοφυλάκιο αναψυκτικών και υπόλοιπων κατηγοριών ποτών της PepsiCo, 

χαρτοφυλάκιο αναψυκτικών και χυμών της Λουξ), και (γ) οι μεγάλες Εταιρείες η 

δραστηριότητα των οποίων είναι σε μεγάλο βαθμό διαφοροποιημένη, όπως της 

Pepsico στα τρόφιμα και σνακ κατά 63% και της Nestle στην επεξεργασία τροφίμων 

με 73%. Το συμπέρασμά μας είναι ότι δεν υπάρχει άμεση σύγκριση για την Coca-

Cola 3Ε. 

Πίνακας 23. Ανταγωνιστική θέση και στάδια ωριμότητας βιομηχανίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Προσωπικές Εκτιμήσεις 
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Όπως μπορείτε να δείτε από τον Πίνακας 23, η Coca-Cola 3Ε βρίσκεται στη 

φάση της ωριμότητας, ως ενεργή τόσα χρόνια στο κλάδο και στο ευρύτερο 

περιβάλλον. Όσον αφορά τη θέση της στον κλάδο, η εταιρεία βρίσκεται σε πολύ 

ισχυρή θέση και αναμένεται να κυριαρχήσει σε δεσπόζουσα θέση. 

Πολυεθνικοί ανταγωνιστές. Η Coca-Cola 3Ε (ως ο δεύτερος εμφιαλωτής σε 

όγκο πωλήσεων της The Coca-Cola Company), η Pepsico και η Nestle έχουν πολύ 

διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και περιθώρια κέρδους (Προσαρτήματα-Πίνακες 

27-29, σελ.102-104). Για να τονίσω τη διαφορά, δείχνω στην παρακάτω μήτρα 

(Πίνακας 24) για κάθε εταιρεία την διαφορά των παραπάνω μεγεθών με αυτά της 3Ε. 

Κατά συνέπεια, είναι πιο ρεαλιστικό να συγκρίνουμε το χαρτοφυλάκιο αναψυκτικών 

και χυμών της 3Ε. Ωστόσο, έχουν πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως η 

τοποθέτηση, η έκθεση στην αγορά, τη διαφοροποίηση των εταιρειών και το εύρος 

των προϊόντων, τα οποία καθιστούν επίσης ατελή την σύγκριση αυτών των εταιρειών 

με την 3Ε.  

Πίνακας 24. Μήτρα BCG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Προσωπικές Εκτιμήσεις 

 

Το αστέρι-Coca-Cola 3Ε έχει ένα μοναδικό διαφοροποιημένο γεωγραφικά 

χαρτοφυλάκιο και τα πιο δημοφιλή εμπορικά σήματα-Αστέρια, που τοποθετεί την 

εταιρεία σε πολύ καλή θέση ώστε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες του μέλλοντος. Η 

συνεχιζόμενη εξάπλωση της με βάση το εμπορικό σήμα, τη συσκευασία, την τιμή και 
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τη στρατηγική στα κανάλια διανομής οδηγεί σε ένα βελτιωμένο μίγμα πακέτου και 

καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε όλη της την έκταση που θα την μετατρέψει 

μελλοντικά σε αγελάδα μετρητών εξασφαλίζοντας μελλοντικές ταμειακές ροές. Η 

Coca-Cola 3Ε παράγει μεγάλα ποσά σε μετρητά, λόγω της ισχυρής θέσης της στην 

αγορά σε 28 χώρες, αλλά και του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης της στην Ανατολική 

Ευρώπη και τη Ρωσία και σε πρόσθετες εργασίες της στη Δυτική Αφρική (Νιγηρία). 

Ανάλυση Πολλαπλασιαστών 

Θεωρώ ότι ο πολλαπλασιαστής EV/EBITDA υπολογίζει καλύτερα την Τιμή 

στόχος αποτίμησης μας. Πιστεύω ότι το EV/EBITDA είναι ο πιο σημαντικός 

πολλαπλασιαστής δεδομένου ότι είναι ένα καλό υποκατάστατο για τις ταμειακές 

ροές, και αντίθετα με τον πολλαπλασιαστή EV/EBIT, δεν επηρεάζεται από διαφορές 

στις λογιστικές αποσβέσεις. Εξετάζω επίσης τον πολλαπλασιαστή P/E. Εκτιμώ την 

αξία της εταιρείας Coca-Cola 3Ε στα € 5.251 εκατ.. Στην αποτίμηση των 

προεξοφλημένων ταμειακών ροών που υπολογίζω η Δυτική Ευρώπη αποτελεί το 34% 

της συνολικής αξίας του μετοχικού κεφαλαίου και η Ανατολική Ευρώπη και η 

Νιγηρία το υπόλοιπο 66%. Υποθέτω το ίδιο για την σχετική Ανάλυση 

Πολλαπλασιαστών.  

Σύγκριση Πολλαπλασιαστών. Συνυπολογίζω επίσης τους αντίστοιχους 

πολλαπλασιαστές των ανταγωνιστών της Coca-Cola 3Ε, για να εκτιμήσω μια Τιμή 

στόχο αποτίμησης με βάση την αγορά. Ξεκίνησα παραπάνω με τον διαχωρισμό της  

3Ε σε δυο γεωγραφικά τμήματα, με βάση την γεωγραφική της έκθεση και τα 

χαρακτηριστικά τους. Για χάρη της ανάλυσης αυτής, υποθέτω πολλαπλασιαστές για 

τη συνολική αγορά. Εκτιμώ την Τιμή στόχο από τον πολλαπλασιαστή EV/EBITDA 

για καθεμιά από τις τρεις πολυεθνικές ανταγωνιστικές εταιρίες και υποθέτω ότι οι 

πωλήσεις είναι ίσες. Από τους πολλαπλασιαστές EV/EBITDA και P/E, προκύπτει μια 

τιμή των €17,52 και €14,26 αντίστοιχα (Πίνακας 25). 

Πίνακας 25. Ανάλυση Πολλαπλασιαστών 

1) 

EV/EBITDA 

για το επόμενο 12μηνο 
P/E 

Coca-Cola 3Ε 5,8 12,3 

PepsiCo  9,18 15,2 

Nestlé  10,43 19,9 

Μέσος Όρος 8,47 15,8 
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 2) 

Αποτίμηση βάσει 

EV/EBITDA 

Αποτίμηση βάσει 

P/E 

EV 7.648 

 Αξία 6.369 5.183 

Τιμή 17,5 14,3 

 

3) 

Τιμή στόχος 14,57 € 

DCF 11,92 € 

Πολλαπλασιαστής EV/EBITDA 17,52 € 

Πολλαπλασιαστής  P/E 14,26 € 

 

Πηγή: Προσωπικές Εκτιμήσεις 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Εκτιμώ μια Τιμή στόχο αποτίμησης των €14,57 ανά 

μετοχή που έχει ληφθεί από τις τιμές που προκύπτουν από το μοντέλο 

προεξοφλημένων ταμειακών ροών στην περίπτωση βάσης και την Ανάλυση 

Πολλαπλασιαστών (Πίνακας 25). Τα βάρη είναι τα ίδια. Κατά τη γνώμη μου, η Coca-

Cola 3Ε προσφέρει περαιτέρω περιθώριο ανόδου σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, όσο η 

στρατηγική ανάπτυξης στις αναδυόμενες αγορές αποδεικνύεται επιτυχής. Πιστεύω ότι 

η αγορά εξακολουθεί να μην προεξοφλεί πλήρως την αναπτυξιακή δυναμική της από 

την Ανατολική Ευρώπη και τη Νιγηρία, αλλά καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα υψηλό 

επίπεδο κινδύνου κατά την εκτέλεση της στρατηγικής. Τα αποτελέσματα του 2012 

και οι δημοσιεύσεις της Εταιρείας θα είναι ιδιαίτερης σημασίας να δείξουν ότι η 

Coca-Cola 3Ε είναι σε θέση να αναπτυχθεί κυρίως μέσω της Ανατολικής Ευρώπης 

και της Ρωσίας. 

 

4.6. Κίνδυνοι Επένδυσης 

 

Στην ενότητα αυτή θα αναλυθούν οι κυριότεροι κίνδυνοι που θα μπορούσαν 

να επηρεάσουν την Τιμή στόχο της αποτίμησης μου.  
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Στρατηγικοί κίνδυνοι: 

Ανεπιτυχής κυκλοφορία του προϊόντος. Η στρατηγική της Coca-Cola 3Ε 

στις Αναδυόμενες αγορές προωθείται με την επέκταση σειράς προϊόντων. Εάν τα νέα 

προϊόντα δεν πληρούν τις ανάγκες των καταναλωτών και τα γούστα, οι πωλήσεις του 

Ομίλου μπορεί να είναι μικρότερες από τις αναμενόμενες. Για την ελαχιστοποίηση 

αυτού του κινδύνου, η εταιρεία επενδύει στην έρευνα για την ενίσχυση του 

ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος στην αγορά και δημιουργεί μακροπρόθεσμη 

βιώσιμη ανάπτυξη.  

 

Πίνακας 26. Δείκτες Διαφόρων Χωρών 

 

Πηγή: http://www.tradingeconomics.com/ 

 

Ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ.  Η στρατηγική ανάπτυξη της Εταιρείας 

επηρεάζεται από τον ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του 

δικτυακού τόπου trading economics, κατά τα επόμενα τρία χρόνια το ΑΕΠ σε 

σταθερές τιμές, αναμένεται να αυξηθεί κατά μέσο όρο 4,8% ανά έτος στη Ρωσία, 

0,2% ανά έτος στην Ιταλία και 7,4% ανά έτος στη Νιγηρία, αναμένουμε κατά το 

διάστημα 2010-2014 τα έσοδα της Coca-Cola 3Ε να αναπτυχθούν με μέσο ετήσιο 

ρυθμό 3,7% τόσο στις Αναπτυσσόμενες και τις Αναδυόμενες αγορές της, ενώ με 

μέσο ετήσιο ρυθμό -2,4% θα πέσει στις Αναπτυγμένες αγορές (Προσάρτημα 15).  

Ισχυρότερος ανταγωνισμός. Η είσοδος της Λουξ στην Ελλάδα, την Κύπρο 

και την Ιταλία στην αγορά μπορεί να οδηγήσει τον ανταγωνισμό από ολιγοπώλιο σε 

ολιγοπωλιακό ανταγωνισμό. Το πλαίσιο αυτό μπορεί να αναγκάσει την εταιρεία να 

http://www.tradingeconomics.com/
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μειώσει τις τιμές για να διατηρήσει κυρίως το μερίδιο αγοράς της (το 68%) στην 

Ελλάδα, επηρεάζοντας τα περιθώρια κέρδους.  

Διείσδυση στην αγορά της ιδιωτικής ετικέτας. Η είσοδος της ιδιωτικής 

ετικέτας χυμών και εμφιαλωμένου νερού οδήγησαν σε αλλαγή της στρατηγικής που 

αφορά την τιμή. Ο ανταγωνισμός στη στρατηγική των τιμών επικεντρώνεται στην 

μείωση της τιμής, ως εκ τούτου το περιθώριο κέρδους της Coca-Cola 3Ε θα 

μπορούσε σταδιακά να μειωθεί. 

Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι: 

Διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο συναλλαγματικός 

κίνδυνος κυρίως στις Αναπτυσσόμενες και Αναδυόμενες αγορές προκύπτει καθώς 

δραστηριοποιείται σε χώρες με νομίσματα εκτός του ευρώ. Οι επιπτώσεις του 

συνεχίζουν να αποτελούν σημαντική κινητήρια δύναμη στις ενοποιημένες 

καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης και του ισολογισμού, όταν τα αποτελέσματα 

μετατρέπονται σε ευρώ. Η πολιτική διαχείρισης κινδύνου του Ομίλου είναι να κάνει 

αντιστάθμιση του κινδύνου μεταξύ του 25% και 80% των αναμενόμενων ταμειακών 

ροών των σημαντικότερων ξένων νομισμάτων για τους επόμενους δώδεκα μήνες. 

Κάθε θυγατρική εταιρεία προσδιορίζει τις συμβάσεις με τον Όμιλο με αντιστάθμιση 

εύλογης αξίας ή ταμειακών ροών, ανάλογα με την περίπτωση. Οι εξωτερικές 

συμβάσεις συναλλάγματος ορίζονται σε επίπεδο Ομίλου με αντιστάθμιση του 

συναλλαγματικού κινδύνου σε συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις ή 

μελλοντικές συναλλαγές σε μεικτή βάση. 

Λειτουργικοί κίνδυνοι: 

Η αύξηση του κόστους των εισροών σε όλες τις αγορές του. Το κόστος 

συσκευασίας, ζάχαρης, συμπυκνωμένου χυμού και το κόστος των καυσίμων αποτελεί 

το 70% του σταθερού κόστους της Coca-Cola 3Ε. Ο αντίκτυπος της αύξησης των 

τιμών των βασικών προϊόντων εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική κινητήρια δύναμη 

της μειωμένης κερδοφορίας της. Ως εκ τούτου η διακύμανση τους έχει σημαντικό 

αντίκτυπο στην κερδοφορία. Ο Όμιλος δεν εκτίθεται στις επιπτώσεις των 

βραχυπρόθεσμων μεταβολών των τιμών της ζάχαρης, φρουκτόζης και αλουμινίου, 

καθώς κλείνει με σύμβαση τις τιμές με τους προμηθευτές μέχρι και ένα χρόνο πριν. 

Η εποχικότητα. Μη αναμενόμενες άσχημες καιρικές συνθήκες στην 

Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη τον Ιούλιο και τον Αύγουστο μπορεί να προκαλέσει 

μια αρνητική επίπτωση στα έσοδα.  
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Ο πολιτικός κίνδυνος στην Ελλάδα. Νέα κυβέρνηση συνασπισμού στην 

Ελλάδα επιδιώκει να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την 

διασφάλιση των ζωτικών κεφαλαίων διάσωσης της ΕΕ/ΔΝΤ, ενώ αντιμετωπίζει έναν 

εθνικό θυμό εξαιτίας του πόνου που προκαλούν οι περικοπές μισθών και οι αυξήσεις 

φόρων. Μετά από εβδομάδες διαταραχών στην πολιτική για το δημοψήφισμα, η 

προσωρινή κυβέρνηση με επικεφαλής τον πρώην Αντιπρόεδρο της ΕΚΤ κ. Λουκά 

Παπαδήμου προσπαθεί να ανταπεξέλθει μέχρι τις εκλογές που προγραμματίζονται για 

τις 19 Φεβρουαρίου. Υπάρχει ο κίνδυνος πτώχευσης της Ελλάδας και ο φόβος να 

γίνει ντόμινο στην ευρωζώνη καθώς και ο κίνδυνος να βγει από το ευρώ και να 

γυρίσει στη δραχμή. 

Κίνδυνος αύξησης του ΦΠΑ στην Ελλάδα και την Ιταλία.  Η μεταφορά 

του συντελεστή ΦΠΑ όλων των ποτών εκτός από το νερό από 13% στο 23%, που 

αποφασίστηκε από την κυβέρνηση στις 1η Σεπτεμβρίου 2011 στην Ελλάδα, θα 

οδηγήσει σε μείωση της ζήτησης για τα προϊόντα αυτά και κατά συνέπεια σε μείωση 

των πωλήσεων. Δεδομένου ότι η ζήτηση για τα προϊόντα αυτά είναι ελαστική η 

αύξηση της τιμής κατά 10% θα οδηγήσει σε μείωση της ζήτησης κατά 15%. 

Επιπλέον, η αύξηση του ΦΠΑ στα κανάλια διανομής, όπως στα ξενοδοχεία, 

εστιατόρια και καφέ, είναι ακόμα πιο ανησυχητικά εάν λάβουμε υπόψη το γεγονός 

ότι περίπου το 60% των πωλήσεων πραγματοποιούνται σε περιοχές εστίασης (καφέ, 

μπαρ και εστιατόρια). Επιπρόσθετα, ο συνολικός συντελεστής ΦΠΑ αυξήθηκε κατά 

1% στην Ιταλία από τις 19 Σεπτεμβρίου 2011. 
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4.7. Προσαρτήματα 

 

Πίνακας 27. Κύριοι ανταγωνιστές παγκοσμίως: Coca-Cola Company, PepsiCo και 

Nestlé S.A. 
 The Coca-Cola 

Company 

PepsiCo Inc. Nestlé S.A. 

Type Public Public Société Anonyme 

Traded as NYSE: KO 
Dow Jones Component 

S&P 500 Component 

NYSE: PEP 
NASDAQ: PEP 

S&P 500 Component 

SIX: NESN 
OTC Markets 

Group: NSRGY 

Industry Beverage Foods, Beverages Food processing 

Founded 1892 North Carolina, U.S. 
(1965) 

Vevey, Switzerland 
(1866) 

Founder(s) Asa Candler Donald 

Kendall, Herman Lay 

Henri Nestlé 

Headquarters Coca-Cola headquarters, 

Atlanta, Georgia, U.S. 

Purchase, New York, 

United States 

Vevey, Switzerland 

Area served Worldwide Worldwide Worldwide 

Προϊόντα 100% beverages 37% beverages and 

63% foods  

 

27% drinks, 26% dairy 

and food products, 18% 

ready-prepared dishes 

and ready-cooked 
dishes, 12% chocolate, 

11% pet products, 6% 

pharmaceutical 
products and 2% baby 

milks 

Key people Muhtar Kent 
(Chairman & CEO) 

Indra Nooyi 
(Chairman & CEO)  

Peter Brabeck-
Letmathe(Chairman),  

Paul Bulcke (CEO) 

Revenue  US$ 35.119 B(2010)   US$ 57.838 B(2010)  CHF 109.72 B (2010)  

Operating 

income 

 US$ 8.449 B (2010)   US$ 8.332 B (2010)  CHF 16.19B (2010)  

Net income  US$ 11.809 B (2010)   US$ 6.338 B (2010)  CHF 34.23 B (2010)  

Total assets  US$ 72.921 B (2010)   US$ 68.153 B 
(2010)  

CHF 111.64 B (end 
2010)  

Total equity  US$ 31.317 B (2010)   US$ 21.476 B 

(2010)  

CHF 62.60 B (end 

2010)  

Employees 139,600 (2010)  294,000 (2010)  281,000 (2010)  

Website TheCoca-

ColaCompany.com 

PepsiCo.com www.nestle.com 

 

Πηγή: http://en.wikipedia.org/ 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/S.A._(corporation)
http://en.wikipedia.org/wiki/Ticker_symbol
http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_Stock_Exchange
http://www.nyse.com/about/listed/quickquote.html?ticker=ko
http://en.wikipedia.org/wiki/Dow_Jones_Industrial_Average
http://en.wikipedia.org/wiki/S%26P_500
http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_Stock_Exchange
http://www.nyse.com/about/listed/quickquote.html?ticker=pep
http://en.wikipedia.org/wiki/NASDAQ
http://quotes.nasdaq.com/asp/SummaryQuote.asp?symbol=PEP&selected=PEP
http://en.wikipedia.org/wiki/S%26P_500
http://en.wikipedia.org/wiki/SIX_Swiss_Exchange
http://www.six-swiss-exchange.com/search/quotes_en.html?security=NESN
http://en.wikipedia.org/wiki/OTC_Markets_Group
http://en.wikipedia.org/wiki/OTC_Markets_Group
http://www.otcmarkets.com/stock/NSRGY/quote
http://en.wikipedia.org/wiki/Food
http://en.wikipedia.org/wiki/Food_processing
http://en.wikipedia.org/wiki/North_Carolina
http://en.wikipedia.org/wiki/Vevey
http://en.wikipedia.org/wiki/Asa_Griggs_Candler
http://en.wikipedia.org/wiki/Donald_M._Kendall
http://en.wikipedia.org/wiki/Donald_M._Kendall
http://en.wikipedia.org/wiki/Herman_Lay
http://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Nestl%C3%A9
http://en.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola_headquarters
http://en.wikipedia.org/wiki/Atlanta
http://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_(U.S._state)
http://en.wikipedia.org/wiki/Purchase,_New_York
http://en.wikipedia.org/wiki/Muhtar_Kent
http://en.wikipedia.org/wiki/Indra_Nooyi
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Brabeck-Letmathe
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Brabeck-Letmathe
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Bulcke
http://en.wikipedia.org/wiki/1000000000_(number)
http://en.wikipedia.org/wiki/1000000000_(number)
http://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_franc
http://en.wikipedia.org/wiki/Earnings_before_interest_and_taxes
http://en.wikipedia.org/wiki/Earnings_before_interest_and_taxes
http://en.wikipedia.org/wiki/Net_income
http://en.wikipedia.org/wiki/Asset
http://en.wikipedia.org/wiki/Equity_(finance)
http://www.thecoca-colacompany.com/
http://www.thecoca-colacompany.com/
http://www.pepsico.com/
http://www.nestle.com/
http://en.wikipedia.org/
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Πίνακας 28. The Coca-Cola Company ως κύριος μέτοχος στους 51 εμφυαλωτές της: 

 

Εταιρεία 
 % 

κατέχει 

 % της 

αγοράς 
Περιοχή 

Coca-Cola 

Hellenic  

23% 100% Αρμενία, Αυστρία, Λευκορωσία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 

Βουλγαρία, Κροατία, την Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, 

Ελλάδα, Ουγγαρία, Λεττονία, Λιθουανία, Μολδαβία, 
Μαυροβούνιο, Μακεδονία στη Νιγηρία, στη Βόρεια 

Ιρλανδία, Πολωνία, Δημοκρατία της Ιρλανδία, Ρουμανία, 

Ρωσία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ελβετία και 
Ουκρανία 

  67% Ιταλία 

Coca-Cola 

Enterprises  

36% 78% ΗΠΑ 

98% Καναδά 

100% Μεγάλη Βρετανία (αλλά όχι Βόρεια Ιρλανδία) 

100% Ηπειρωτική Γαλλία, Μπενελούξ, Μονακό 

FEMSA 
40% 48% Μεξικό 

16% Βραζιλία 

98% Κολομβία 

47% Γουατεμάλα 

100% Κόστα Ρίκα, Ισημερινός, Νικαράγουα, Παναμάς, Περού 

και Βενεζουέλα 

30% Αργεντινή 

Coca-Cola 

Amatil  

34% 98% Ινδονησία 

100% Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα, Φίτζι και 

Παπουασία-Νέα Γουινέα 

Coca-Cola 

Bottling Co.  

27.3%  ΗΠΑ 

Embotellodora 

Andina  

11%  Χιλή, Αργεντινή, και τμήμα Βραζιλίας 

Coca-Cola du 

Canada, Ltée 

  Κεμπέκ 

Coca-Cola 

Philippines 

100% 100% Φιλιππίνες 

Coca-Cola 

Içecek  

20% 100% Αζερμπαϊτζάν, Ιράκ, Ιορδανία, Καζακστάν, Κιργιζία, 

Πακιστάν, Συρία, Τατζικιστάν, Τουρκία, Τουρκμενιστάν 

Πηγή: http://en.wikipedia.org/ 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola_Hellenic
http://en.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola_Hellenic
http://en.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola_Enterprises
http://en.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola_Enterprises
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/Canada
http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Britain
http://en.wikipedia.org/wiki/FEMSA
http://en.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola_Amatil
http://en.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola_Amatil
http://en.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola_Bottling_Co.
http://en.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola_Bottling_Co.
http://en.wikipedia.org/wiki/Embotellodora_Andina
http://en.wikipedia.org/wiki/Embotellodora_Andina
http://en.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola_I%C3%A7ecek
http://en.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola_I%C3%A7ecek
http://en.wikipedia.org/
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Πίνακας 29. Κύριοι ανταγωνιστές 

 

 ΣΎΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΦΙΛ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΏΝ 

ΚΎΡΙΟΙ  

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

  

 

Ίδρυση 1969  

 

N/A 

 

1950 

Είδος Ανώνυμη Εταιρεία Θυγατρικές της PepsiCo Ανώνυμη Βιομηχανική  

Εμπορική εταιρεία 

Καταγωγή Πολυεθνική Πολυεθνική Purely Greek 

 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα Νέα Υόρκη, ΗΠΑ Πάτρα, Πελλοπόνησο, 

Ελλάδα 

Χαρτοφυλάκιο 

Προιόντων 

 

100 % ποτά: 

64%  αναψυκτικά,  

15% υπόλοιπα (όπως το 
παγωμένο τσάι, χυμοί, 

αθλητικά και ενεργειακά ποτά, 

παγωμένο καφέ) and  

21% φυσικό μεταλικό νερό, 
επιτραπέζιο και αρωματισμένο 

37 % ποτά 

63% τρόφιμα-σνακ 

(όπως χυμοί, παγωμένο 
τσάι, κόλα, snacks, 

γαλακτοπαραγωγής) 

100 % ποτά 

(αναψυκτικά και χυμοί) 

 

Γεωγραφική  

Παρουσία  

28 χώρες  

Αναπτυγμένες αγορές: 
Αυστρία, Κύπρος, Ελλάδα, 

Ιταλία, στη Βόρεια Ιρλανδία, 

Δημοκρατία της Ιρλανδίας, 

Ελβετία  

Αναπτυσσόμενες αγορές: 

Βαλτική (Εσθονία, Λεττονία, 

Λιθουανία), Κροατία, Τσεχία, 
Ουγγαρία, Πολωνία, 

Σλοβακία, Σλοβενία 

Αναδυόμενες αγορές: 
Αρμενία, Λευκορωσία, Βοσνία 

και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, 

ΠΓΔΜ, τη Μολδαβία, το 

Μαυροβούνιο, τη Νιγηρία, 
Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, 

Ουκρανία 

Θυγατρικές εταιρείες 

Δυτική Ευρώπη: Αυστρία, 
Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, 

Ανατολική Ευρώπη: 
Τσεχική Δημοκρατία, την 

Πολωνία, τη Σλοβακία, τη 
Ρουμανία, τη Ρωσία, την 

Ουκρανία, Κεντρική Ασία, 

Αραβία 
 

Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, 

Αλβανία, Γερμανία, 
Ηνωμένο Βασίλειο, ο 

Καναδάς, ΗΠΑ, Νότια 

Κορέα, νησιά της Μαγιότ  

Listed company on 

the Stock Exchange 

Διαπραγματεύονται: EEEK, 
 LSE: CCB, NYSE: CCH 

N/A N/A 

Πρόσωπα Δημήτρης Λόης (Διευθ. 

Σύμβουλος),  
George A. David (Πρόεδρος) 

N/A Μαρλαφέκας 

Ιστότοπος www.coca-colahellenic.gr 

www.coca-colahellenic.com 

http://www.pepsico-ivi.gr/ 

http://www.pepsico.com.gr/ 

http://www.loux.gr/ 

Συστήματα 

Ποιότητας  

και Διατροφής  

ISO Quality standards 
HACCP 

ISO Quality standards 
HACCP 

ISO Quality standards 
HACCP 

 

Πηγή: http://en.wikipedia.org/, Προσωπικές Εκτιμήσεις 

http://en.wikipedia.org/
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Πίνακας 30. Επίπεδο κινδύνου ανά χώρα 

 

Country Region Country Risk Premium 

Mauritius Αφρική 2,63% 

Morocco Αφρική 3,60% 

Armenia Ανατ. Ευρώπη & Ρωσία 4,13% 

Belarus Ανατ. Ευρώπη & Ρωσία 7,50% 

Bosnia and Herzegovina Ανατ. Ευρώπη & Ρωσία 7,50% 

Bulgaria Ανατ. Ευρώπη & Ρωσία 3,00% 

Croatia Ανατ. Ευρώπη & Ρωσία 3,00% 

Czech Republic Ανατ. Ευρώπη & Ρωσία 1,28% 

Estonia Ανατ. Ευρώπη & Ρωσία 1,28% 

Hungary Ανατ. Ευρώπη & Ρωσία 3,00% 

Latvia Ανατ. Ευρώπη & Ρωσία 3,00% 

Lithuania Ανατ. Ευρώπη & Ρωσία 2,25% 

Moldova Ανατ. Ευρώπη & Ρωσία 9,00% 

Montenegro Ανατ. Ευρώπη & Ρωσία 4,88% 

Poland Ανατ. Ευρώπη & Ρωσία 1,50% 

Romania Ανατ. Ευρώπη & Ρωσία 3,00% 

Russia Ανατ. Ευρώπη & Ρωσία 2,25% 

Slovakia Ανατ. Ευρώπη & Ρωσία 1,28% 

Slovenia  Ανατ. Ευρώπη & Ρωσία 0,75% 

Ukraine Ανατ. Ευρώπη & Ρωσία 7,50% 

Austria  Δυτ. Ευρώπη 0,00% 

Belgium   Δυτ. Ευρώπη 0,38% 

Cyprus   Δυτ. Ευρώπη 1,50% 

Greece  Δυτ. Ευρώπη 10,50% 

Ireland   Δυτ. Ευρώπη 3,60% 

Italy  Δυτ. Ευρώπη 0,75% 

Switzerland Δυτ. Ευρώπη 0,00% 

 

Πηγή: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem. 

html, Last updated: July 2011 

 

 

 

 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.%20html
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.%20html
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

 

Η οικονομική επιστήμη έχει αναπτύξει διάφορες μεθόδους προσδιορισμού 

αξίας που βασίζονται στην κερδοφορία των εταιρειών. Οι μέθοδοι αυτές 

χρησιμοποιούνται σε πολλές παραλλαγές από τους οικονομικούς αναλυτές. Όλες οι 

μέθοδοι δεν είναι το ίδιο κατάλληλες για όλες τις περιπτώσεις. Ακόμα κάθε μέθοδος 

πρέπει να εφαρμόζεται λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της περίπτωσης. 

Ανεξάρτητα από ποια μέθοδος είναι περισσότερο κατάλληλη για την αποτίμηση μιας 

συγκεκριμένης εταιρείας είναι σκόπιμο να εφαρμόζονται όλες οι μέθοδοι και κατόπιν 

να συγκρίνονται τα αποτελέσματα των μεθόδων. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να 

εκτιμηθεί καλύτερα το δυναμικό μιας εταιρείας και να προσδιοριστεί η αξία της υπό 

διαφορετικές συνθήκες. Από το σύνολο των χρησιμοποιούμενων μεθόδων για τον 

προσδιορισμό της αξίας των εταιρειών, η μέθοδος Προεξόφλησης Ελεύθερων 

Ταμειακών Ροών είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος. 

Η μέθοδος των Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών είναι ιδιαίτερα δημοφιλής 

μεταξύ των οικονομολόγων και χρησιμοποιείται σε μεγάλη έκταση. Τα 

σημαντικότερα πλεονεκτήματα της μεθόδου, είναι τα εξής: 

 Αξιολογεί τις Εταιρείες σαν ζωντανούς οργανισμούς, ανεξάρτητα από τα 

περιουσιακά στοιχεία που τις αποτελούν. 

 Στηρίζεται στις αναμενόμενες αποδόσεις και όχι στις αποδόσεις 

παρελθόντων ετών. 

 Λαμβάνει υπόψη της τη φορολογία του εισοδήματος που αλλοιώνει 

σημαντικά την εικόνα της απόδοσης. 

 Λαμβάνει υπόψη την κατάσταση της αγοράς και την ενσωματώνει στο 

προεξοφλητικό ποσοστό απόδοσης. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της μεθόδου είναι η αναμενόμενη 

ύπαρξη κερδών της εταιρείας. Αν, ωστόσο, τα κέρδη είναι πολύ μικρά, είναι 

ενδεχόμενο η αξία της εταιρείας, υπολογισμένη με τη μέθοδο των προεξοφλημένων 

ταμειακών ροών, να είναι μικρότερη από την καθαρή περιουσιακή θέση της 

εταιρείας. Αυτό σημαίνει ότι είναι προτιμότερη η ρευστοποίηση της εταιρείας και η 
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τοποθέτηση των χρημάτων σε κρατικά ομόλογα που δεν συνεπάγονται σημαντικό 

κίνδυνο. Διευκρινίζεται ότι η έννοια του «προτιμότερου» δεν συνεπάγεται 

αναγκαστικά μεγαλύτερες αποδόσεις, αλλά έναν καλύτερο συνδυασμό απόδοσης 

κινδύνου. 

Η αξιολόγηση μιας εταιρείας απαιτεί γνώση των υφιστάμενων κερδών, της 

δυναμικής της Εταιρείας για το μέλλον, δυνατότητα προβλέψεων καθώς και σειρά 

άλλων στοιχείων -οικονομικών και μη- την ύπαρξη των οποίων πολλοί 

επιχειρηματίες αγνοούν. Ακόμα και αν μια εταιρεία προσλάβει εκτιμητή για την 

αξιολόγηση- ακόμα και έτσι- ο αξιολογητής χρειάζεται μια σειρά στοιχείων για να 

μπορέσει να κάνει την δουλειά του. Για να μπορέσει η διοίκηση μιας Εταιρείας να 

χρησιμοποιήσει την Αξία σαν εργαλείο ανάπτυξης και βελτίωσης, το κλειδί είναι η 

μετατροπή των αποτελεσμάτων και των δεδομένων σε χρήσιμες πληροφορίες. 

Και ενώ υπάρχουν πολλοί εκτιμητές οι οποίοι μπορούν να «καθορίσουν» την 

αξία μιας εταιρείας στο ποσό που επιθυμεί ο επιχειρηματίας, ένας καλός εκτιμητής θα 

λειτουργήσει περισσότερο σαν σύμβουλος, αξιολογώντας αντικειμενικά την εταιρεία 

και δίνοντας κατευθύνσεις και συμβουλές για το πώς να βελτιωθεί η αξία της. 

Αν εξαιρέσουμε τις εταιρείες που έχουν εισαχτεί στο χρηματιστήριο, οι οποίες 

μπορούν να καθορίζουν την αξία τους ανά πάσα στιγμή απλώς ρίχνοντας μια ματιά 

στην κεφαλαιοποίηση τους, οι περισσότερες εταιρείες δεν γνωρίζουν την πραγματική 

αξία τους. Η γνώση είναι δύναμη, οπότε η γνώση της καθαρής αξίας μιας εταιρείας 

και των παραγόντων που την διαμορφώνουν, αποτελεί σημαντικό εργαλείο και 

ένδειξη για το που βρίσκεται η εταιρεία και κυρίως για το πως μπορεί 

μακροπρόθεσμα να βελτιωθεί. 

Τόσο η υποτίμηση της Αξίας μιας Εταιρείας, όσο και η υπερτίμηση της 

μπορεί να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα στην διαχείριση της. Μια 

υπερτίμηση μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική αισιοδοξία για τις δυνάμεις της 

εταιρείας (ακόμη και σε περιόδους που η αγορά δεν τα πάει και τόσο καλά) και οι 

όποιες προσπάθειες πώλησης της εταιρεία μάλλον θα είναι χωρίς αποτέλεσμα, καθώς 

οι επενδυτές δεν θα είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν ένα ποσό που δεν 

ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία της εταιρείας. Με τον ίδιο τρόπο η υποτίμηση 

της αξίας μιας Εταιρείας μπορεί να οδηγήσει σε λάθος κινήσεις και σε εσφαλμένη 

αξιολόγηση των ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα. 

Ο προσδιορισμός της αξίας μιας εταιρείας λοιπόν, θα πρέπει να είναι μια 

συνεχής διαδικασία και όχι απλώς ο προσδιορισμός μιας τιμής σε κάποια χρονική 
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περίοδο. Πολλές εταιρείες αυξάνουν την αξία τους από έτος σε έτος, ενώ άλλες, 

ακόμη και επιτυχημένες που ξεκινάνε δυνατά και καταλαμβάνουν ηγετική θέση στον 

κλάδο τους, μπορεί σταδιακά να χάσουν σημαντικό κομμάτι της αξίας τους. Έτσι, 

πολλοί επιχειρηματίες αξιολογούν την αξία της εταιρείας τους κάθε έτος. Άλλες πάλι 

φορές και εφόσον δεν έχουν συμβεί σημαντικές αλλαγές στην λειτουργία της 

εταιρείας, αλλά και της αγοράς στην οποία κινείται η εταιρεία, χρησιμοποιούν 

παλαιότερες εκτιμήσεις προσαρμόζοντας τες στα νέα δεδομένα. με αυτό τον τρόπο 

διατηρούν μια καλή αντίληψη της αξίας της εταιρείας και της δύναμης της, με 

αποτέλεσμα να έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιήσουν πιο αποτελεσματικά τους 

πόρους της εταιρείας.  

Ανεξάρτητα από το αντικείμενο δραστηριότητας μιας εταιρείας, από τα πάγια 

στοιχεία της, από τη φήμη της ή από τη δυναμική της, υπάρχει ένας παράγοντας που 

παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της τελικής αξίας: το ρίσκο (ή 

επιχειρηματικός κίνδυνος). Όσο χαμηλότερη η επικινδυνότητα της εταιρείας (με 

όλους τους άλλους παράγοντες να παραμένουν σταθεροί), τόσο υψηλότερη η 

εκτίμηση της αξίας. Στη παρούσα διπλωματική εργασία χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 

του CAPM για τον υπολογισμό του κόστους μετοχικού κεφαλαίου. Ο συντελεστής 

κινδύνου β στον τύπο του CAPM ενσωματώνει στο κόστος μετοχικού κεφαλαίου 

παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται 

μία εταιρεία. 

Ένας από τους βασικούς εμπειρικούς τρόπους για να καθοριστεί ο βαθμός 

επικινδυνότητας μιας εταιρείας -πέρα από το εξωτερικό περιβάλλον- είναι οι 

ανθρώπινοι πόροι και συγκεκριμένα, το management. Εάν ένας επενδυτής 

ενδιαφέρεται για τη μακροπρόθεσμη αξία μιας Εταιρείας, θα πρέπει να αναζητήσει σε 

αυτήν μια ικανή ομάδα management και όχι μια προσωποκεντρική εταιρεία. Όπως 

για παράδειγμα στην εφαρμογή της αποτίμησης της Coca Cola Ελληνικής Εταιρείας 

Εμφυαλώσεως είδαμε ότι η εταιρεία έχει μια πολύ ικανή ομάδα management που 

ενδιαφέρεται για την κερδοφορία της και τους μετόχους της, με αξιόλογα επίπεδα 

Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Μια εταιρεία που 

βασίζεται πολύ σε ένα άτομο δεν μπορεί να έχει υψηλή αξία, καθώς η όποια επιτυχία 

της εταιρείας δεν μπορεί να έχει διαχρονικότητα και επομένως την δυναμική που 

είναι απαραίτητη. 

Ένας επίσης συνήθης τρόπος καθορισμού του βαθμού επικινδυνότητας είναι 

και η «ποικιλία» μιας Εταιρείας, σε διάφορα επίπεδα. Όπως η ύπαρξη ενός μόνο 
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ικανού στελέχους μπορεί να επηρεάσει την αξία της εταιρείας, έτσι και ο 

περιορισμένος αριθμός πελατών (έστω και μεγάλων) επιδρά αρνητικά στην αξία της 

εταιρείας καθώς αυξάνεται η επικινδυνότητα της. Όπως για παράδειγμα στην 

εφαρμογή της αποτίμησης της Coca Cola Ελληνικής Εταιρείας Εμφυαλώσεως, η 

αποτίμηση έγινε ξεχωριστά για τα τρία διαφορετικά τμήματα της αγοράς της, καθώς 

δραστηριοποιείται σε περιοχές με διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης, περιθωρίου 

κέρδους και κινδύνου. Η ποικιλία όμως αναφέρεται και στο μίγμα προϊόντων και στο 

εύρος υπηρεσιών που προσφέρονται. Σε γενικές γραμμές τέλος, η ποικιλία (σε 

συγκεκριμένα όρια) βοηθά την εταιρεία να είναι λιγότερο τρωτή και να μπορεί να 

ανταποκρίνεται με ευελιξία στις εξελίξεις της αγοράς.  
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