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Abstract  

 

Mergers and acquisitions is one of the most common ways for the companies 

that want a financial growth. Mergers and acquisitions are especially used in by 

firms that either want to expand in the global market or just want to maximize their 

profits.  The purpose of this paper is to examine how mergers and acquisitions in the 

retail industry of leather goods affect the capital structure of those companies.  The 

data that are used are taken from well known databases such as Bloomberg, 

Thomson One and Yahoo Finance.  There is presented the case of LMHV group 

which bought the FENDI group. This merger is financial analyzed in order to figure 

out whether the merger was profitable or not. Furthermore there are presented the 

results of the survey. There are presented the most important ratios of the company 

and the comparison between the year before and after the merger. The results of this 

report are taken into consideration about the effects of M&As in the capital structure 

of the acquirer company. However, there is no extensive survey in the M&As in the 

retail industry of leather goods and therefore, this report attempts to give new 

evidences in this issue. 
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Περίληψη	  
 

 Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές είναι δύο από τους πιο κοινούς τρόπους 

στρατηγικής για τις επιχειρήσεις που θέλουν να διατηρήσουν ή και να ενισχύσουν την 

οικονοµική τους ανάπτυξη. Επίσης, οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές χρησιµοποιούνται 

κυρίως στον τοµέα του λιανικού εµπορίου από τις επιχειρήσεις που είτε θέλουν να 

επεκταθούν στην παγκόσµια αγορά ή απλά θέλουν να µεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει τον τρόπο µε τον οποίο οι 

συγχωνεύσεις και οι εξαγορές στον κλάδο του λιανικού εµπορίου και συγκεκριµένα 

στην πώληση ειδών πολυτελείας µπορούν να επηρεάσουν την κεφαλαιακή δοµή των 

εταιρειών του κλάδου αυτού. Τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται προέρχονται από 

γνωστές βάσεις δεδοµένων, όπως το Bloomberg, Thomson One και το Yahoo Finance. 

Στην εργασία αυτή, επιχειρείται η εξέταση της εξαγοράς της γνωστής εταιρίας FENDI 

GROUP, η οποία εµπορεύεται δερµάτινα είδη, από την εταιρία LVMH GROUP. Η 

ανακοίνωση της εξαγοράς έγινε την 27/11/2001. Οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες 

αποτελούν σηµαντικό εργαλείο στην οικονοµική ανάλυση, µε σκοπό να γίνει αντιληπτό 

αν οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές ήταν κερδοφόρες ή όχι. Στα αποτελέσµατα που 

παρουσιάζει η εργασία, αναλύονται οι δείκτες πριν και  µετά την εξαγορά από την 

εταιρία LVMH GROUP και γίνεται η σύγκριση µεταξύ τους. Οι δύο αυτές εταιρείες 

που βρίσκονται στην έρευνά µας είναι γνωστές και µεγάλες εταιρείες του κλάδου του 

λιανικού εµπορίου δερµάτινων ειδών και ειδών πολυτελείας. Τα αποτελέσµατα αυτής 

της έκθεσης λαµβάνουν υπόψη  τις επιπτώσεις των Σ & Ε στην κεφαλαιακή διάρθρωση 

της εταιρείας αγοραστή. Υπάρχει εξέταση του χρέους και της µεταβολής της καθαρής 

θέσης. Ωστόσο, δεν υπάρχει εκτεταµένη έρευνα στις Σ & Ε στον τοµέα ειδών 

πολυτελείας και ως εκ τούτου, η έκθεση αυτή επιχειρεί να δώσει νέα στοιχεία σε αυτό 

το θέµα. 
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Εισαγωγή	    
 

 Οι περισσότεροι οικονοµολόγοι και αναλυτές αναφέρονται στον τοµέα της 

ένδυσης και των δερµάτινων ειδών ως ένας από τους πιο ενδιαφέρον τοµείς της 

παγκόσµιας οικονοµίας. Επιπλέον κατά τα τελευταία 20 χρόνια, η ανάπτυξη του τοµέα 

έχει αναγκάσει περισσότερους οικονοµικούς αναλυτές να ασχοληθούν µε αυτόν τον 

τοµέα. Πριν από την έκρηξη του κλάδου δεν υπήρχε µεγάλο ενδιαφέρον και δεν 

υπήρχαν πολλές µελέτες για είδη πολυτελείας, Bjorvatn K., (2004). Τα τελευταία 

χρόνια πολλοί αναλυτές αναγνώρισαν τη σηµασία του τοµέα των ειδών πολυτελείας και 

προσπάθησαν να κάνουν έρευνες γι 'αυτό. Οι περισσότεροι από αυτούς προσπάθησαν 

να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους η βιοµηχανία ένδυσης  αναπτύσσεται 

τόσο γρήγορα κατά τις τελευταίες δεκαετίες και ποια µέσα  χρησιµοποιήθηκαν από 

τους τοµείς του κλάδου αυτού, προκειµένου να επιτύχουν τους στόχους τους. Επιπλέον, 

κάθε χρόνο πολύ περισσότερες εταιρείες εµπορίας ειδών πολυτελείας προσπαθούν να 

εισέλθουν στο χρηµατιστήριο αλλά και  να επεκταθούν  και σε άλλες αγορές. Οι 

περισσότερες από αυτές τις εταιρίες δηµιουργούν συγχωνεύσεις και εξαγορές κυρίως  

µε άλλες οµοειδείς εταιρείες αλλά και όχι µόνο, Berger,  A.N.,  Bonaccorsi  di  Patti,  

E.,  (2006).   Αυτός είναι ο πιο συνηθισµένος τρόπος για τις εταιρείες που προσπαθούν 

να επεκταθούν και θέλουν να γίνουν πιο σταθερές οικονοµικά. Λόγω της 

παγκοσµιοποίησης υπήρξε µια αύξηση στην ανάγκη των προϊόντων και γι 'αυτό υπήρξε 

αύξηση της ζήτησης στον τοµέα των δερµάτινων ειδών. Οι επιχειρήσεις αυτές 

προσπάθησαν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να εξασφαλίσουν τα κέρδη τους λόγω 

της µεγάλης ανάπτυξης του τοµέα. Οι  συγχωνεύσεις και οι εξαγορές, σύµφωνα µε 

πολλές έρευνες είναι η πιο κοινή πορεία που χρησιµοποιούν οι εταιρείες για να 

επιτύχουν τους στόχους τους και να µεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Η επιλογή των 

εταιρειών στις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές είναι πολύ σηµαντική για τη µελλοντική 

κεφαλαιακή δοµή των εταιριών αυτών, σηµασία έχει τόσο ο αγοραστής όσο και ο 

στόχος. Για τον λόγο αυτό  υπάρχει ανάγκη για καλή διαχείριση που θα µπορεί να είναι 

σε θέση να πράξει γρήγορη και σωστή λήψη αποφάσεων. Επειδή στον κλάδο που 

µελετάµε υπάρχουν πολλοί ανταγωνιστές, για τις εταιρείες είναι δύσκολο να 

επεκταθούν στην παγκόσµια αγορά. Αυτός είναι ένας ακόµη λόγος για τον οποίο οι 

εταιρείες ειδών πολυτελείας προσπαθούν να συγχωνευθούν µε άλλες επιχειρήσεις από 

διαφορετικές χώρες, Arzac  R.,  E., (2008). Γενικά, η εµπορία δερµάτινων ειδών και 

ειδών πολυτελείας είναι ένας από τους πιο ενδιαφέροντες τοµείς και σύµφωνα µε 

πολλούς οικονοµολόγους θα αναπτυχθεί περισσότερο στο µέλλον. Η ανασκόπηση της 
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βιβλιογραφίας έχει επεκταθεί µε τα θέµατα του κλάδου των ειδών πολυτελείας  στις 

εξαγορές και τις συγχωνεύσεις άλλα και σε επιπλέον θέµατα εκτενώς.    

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1    Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 
 

 Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών οι συγχωνεύσεις και οι 

εξαγορές έχουν αυξηθεί σε παγκόσµιο επίπεδο, ως εναλλακτική λύση για τη δηµιουργία 

εταιρικής ανάπτυξης. Υπάρχουν έρευνες που αναλύουν τις Συγχωνεύσεις και τις 

Εξαγορές στον κλάδο του λιανικού εµπορίου στον τοµέα των δερµάτινων ειδών. Μια  

από αυτές είναι η εργασία των Mary R. Brooks και Pamela Ritchie (2000) στην οποία 

προσπαθούν να εξετάσουν τα σχέδια των συγχωνεύσεων και εξαγορών που σχετίζονται 

µε την βιοµηχανία αυτή. Σύµφωνα µε µια παγκόσµια έρευνα το 40% των 

συγχωνεύσεων και εξαγορών στον τοµέα των ειδών πολυτελείας αποτελούσαν 

διασυνοριακές ευκαιρίες. Το 36% των περιπτώσεων ήταν είτε οικονοµικές 

αναδιαρθρώσεις είτε ενέργεια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Το υπόλοιπο 64% 

των περιπτώσεων που εξετάστηκε,  έδειξε ως  συµπέρασµα ότι η βιοµηχανία 

προσέβλεπε στην είσοδο σε εναλλακτικές µορφές ανάπτυξης, όπως  στρατηγική 

επέκταση και συνέργεια. 

 

 Σύµφωνα µε την έρευνα η πλειοψηφία των συγχωνεύσεων και των εξαγορών 

(73%), έχουν έναν αγοραστή που δεν είναι µια εταιρεία χρηµατοδότησης ή 

εκµετάλλευση. Οι εγχώριες συγχωνεύσεις και εξαγορές σηµαίνουν ότι η εθνικότητα της 

εταιρείας-στόχου είναι η ίδια µε την απόκτηση της εταιρείας και αποτελούν το 60,4% 

του συνολικού αριθµού των συγχωνεύσεων και εξαγορών στον τοµέα των ειδών 

πολυτελείας, Davies A., and Lyons B., (2007). Κανονικά θα πρέπει να αναµένεται ότι 

η πλειοψηφία των συγχωνεύσεων και των εξαγορών θα είναι κυρίαρχη στις εγχώριες 

επιχειρήσεις και οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει έλλειψη των εθνικών περιοριστικών 

ρυθµίσεων για την ξένη ιδιοκτησία στην πλειοψηφία των χωρών. Από την άλλη 

πλευρά, είναι λογικό ότι οι ιδιοκτήτες θα προσπαθήσουν να περιορίσουν τις 

υποχρεώσεις τους και φυσικά θα προσπαθήσουν να µειώσουν την φορολογία µέσα από 

τη δηµιουργία µιας καινούριας εταιρείας. 

 Σε γενικές γραµµές το σχέδιο των συγχωνεύσεων και των εξαγορών στον τοµέα 

της εµπορίας ειδών πολυτελείας δεν φαίνεται να διαφέρει πολύ από εκείνα σε άλλες 
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βιοµηχανίες, Elliott B., and Elliott J., (2006). Στη συγκεκριµένη έρευνα παρουσιάζεται 

ο διαχωρισµός των  Συγχωνεύσεων και  των Εξαγορών σε διαφορετικούς τύπους. Οι 

συγχωνεύσεις χωρίζονται ως ενοποίηση, ως σχετιζόµενες µε τη διαφοροποίηση ή µη 

σχετιζόµενες µε τη διαφοροποίηση. Επιπλέον, υπάρχουν πολλά κίνητρα για τις 

συγχωνεύσεις και εξαγορές στον τοµέα των δερµάτινων ειδών και ειδών πολυτελείας, 

όπως η επιθετική εξαγορά, η επέκταση µε την συνέργεια, τη στρατηγική επέκτασης και 

τη φορολογική µείωση. 

 

 Επιπροσθέτως, σε µια άλλη έκθεση που αναφέρεται σε συγχωνεύσεις και 

εξαγορές στον τοµέα του λιανικού εµπορίου είναι η εργασία των Kang,  N. and S. 

Johansson (2000). Προσπαθούν µε την έρευνά τους να ανακαλύψουν την συµπεριφορά 

της µετοχής των εταιριών του λιανικού εµπορίου µετά την ανακοίνωση των 

συγχωνεύσεων και των εξαγορών τους. Επίσης, προσπαθούν να διερευνήσουν τις 

διαφορές που προέρχονται από τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές για τις τιµές µετοχών 

των επιχειρήσεων. Προκειµένου να επιτύχουν την έρευνά τους χρησιµοποιούν ως 

ηµεροµηνία εκκίνησης την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της εξαγοράς ή της συγχώνευσης 

για την ανάλυση της µελέτης. Οι επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στην έρευνα έχουν 

εκδώσει µετοχές στους δείκτες του NASDAQ και του NYSE. Σύµφωνα µε την έρευνα 

Kang,  N.  and  S.  Johansson (2000),  υπάρχει µια θετική επίδραση στις αποδόσεις των 

µετοχών των εταιριών του λιανικού κλάδου του εµπορίου µετά την ανακοίνωση της 

συγχώνευσης και της εξαγοράς τους. Το συµπέρασµα της έρευνάς τους είναι πολύ 

σηµαντικό και διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο για τις εταιρείες που θέλουν  να 

δηµιουργήσουν και να σταθεροποιήσουν µεγαλύτερη οικονοµική αξία. 

  

 Στο βιβλίο του ο James Walsh (2006) προσπάθησε να ανακαλύψει τις 

επιπτώσεις των συγχωνεύσεων και των εξαγορών στη διαχείριση των επιχειρήσεων. Η 

έρευνα του περιλαµβάνει την κατάσταση της απασχόλησης της διαχείρισης των 

αγοραστών, για το χρονικό διάστηµα 5 ετών µετά τη συγχώνευση ή την εξαγορά. 

Κατέληξε στο συµπέρασµα ότι τα ποσοστά του κύκλου εργασιών σε οµάδες 

διαχείρισης της εξαγορασθείσας εταιρίας είναι πολύ υψηλότερα από τα συνήθη 

ποσοστά του κύκλου εργασιών.  
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 Στην εργασία της η Nancy K. Napier (1989) ασχολείται µε τις συγχωνεύσεις και 

τις εξαγορές, τα θέµατα των ανθρωπίνων πόρων και των αποτελεσµάτων. Προσπαθεί 

να αναλύσει τα αποτελέσµατα των συγχωνεύσεων και εξαγορών σε θέµατα 

ανθρωπίνων πόρων. Επιπλέον, στην εργασία της προτείνει ένα πλαίσιο για την 

ταξινόµηση των συγχωνεύσεων και των εξαγορών. Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο 

σηµαντικό, αναλύει τους τύπους των συγχωνεύσεων, θέµατα διαχείρισης καθώς επίσης 

και τα πιο σηµαντικά αποτελέσµατα για την εταιρεία µετά τη συγχώνευση ή την 

εξαγορά. Μια άλλη έρευνα σχετικά µε τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές είναι ότι από 

Morellec και Αλεξέι Zhdanor (2003). Στην έρευνα τους προσπαθούν να αξιολογήσουν 

τις µετοχές των εταιρειών µετά τη συγχώνευση. Η έρευνά τους βασίζεται σε ένα νέο 

µοντέλο που αναλύει τις τιµές µεταξύ των µετόχων του υποψηφίου και της 

επιχείρησης-στόχου. Επιπλέον, το µοντέλο τους, αφορά τις δηλώσεις για τη 

µετατόπιση, τη µεταβλητότητα και τον συντελεστή συσχέτισης των δύο εταιρειών. 

Τέλος, το µοντέλο παρουσιάζει τα οφέλη µετά τις συγχωνεύσεις που έχουν σχέση µε τις 

αποδόσεις των µετοχών των δύο εταιρειών που κάνουν τη συγχώνευση. 

 

 Μια έρευνα σχετικά µε τον πλούτο των µετόχων µετά από συγχωνεύσεις και 

εξαγορές είναι αυτή που έγινε από τους Deepak Κ. Datta, George Ε. Pinches και VK 

Narayanan (2006). Στη µελέτη τους προσπάθησαν να αναλύσουν τα αποτελέσµατα 

σχετικά µε τον πλούτο των µετόχων µετά τη συγχώνευση. Κατέληξαν στο συµπέρασµα 

ότι οι µέτοχοι της εταιρείας-στόχου κερδίζουν περισσότερα από τους µετόχους της 

επιχείρησης προσφοράς. Επιπλέον, αναφέρουν ότι, όταν υπάρχουν πολλοί πλειοδότες 

επηρεάζουν την επιλογή του διαγωνιζοµένου και όταν υπάρχει κίνδυνος αλλαγών στους 

κανονισµούς ή τις δηµόσιες προτάσεις µπορούν να επηρεάσουν τις αποδόσεις του 

στόχου. 

 

 Στην έρευνα των Nam-Hoon Kang και Sara Johansson (2008) αναλύουν τις 

διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές µεταξύ της περιόδου 1991 και 1998. 

Σύµφωνα µε την έρευνά τους, οι διασυνοριακές οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές είναι 

πάνω από το 85% του συνόλου των ξένων επενδύσεων. Η αύξηση των συγχωνεύσεων 

και εξαγορών είναι αποτέλεσµα του τεράστιου ανταγωνισµού και νέων ευκαιριών της 

αγοράς σε παγκόσµιο επίπεδο. Επιπλέον, αναφέρουν ότι ο κύριος λόγος για την αύξηση 

αυτή είναι η ανάγκη για άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως η τεχνολογία, το ανθρώπινο 

δυναµικό ή οι εµπορικές ονοµασίες. Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σηµαντικό, 
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πιστεύουν ότι ένα πολιτικό πλαίσιο επηρεάζει τα κέρδη και την ανάπτυξη τόσο για την 

µητρική εταιρία όσο και για τις εταιρείες που συγχωνεύονται. 

  

 Στην έρευνα του ο Ljetil Bjorwath (2003) παρουσιάζει τις διασυνοριακές 

συγχωνεύσεις και εξαγορές. Αναλύει τους λόγους για τους οποίους οι συγχωνεύσεις και 

εξαγορές έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια σε παγκόσµιο επίπεδο. Τέλος, στην έρευνα 

τους οι Gunter Κ. Stahl και Andrew Voigt (2005),  εξετάζουν κατά πόσον οι 

πολιτισµικές διαφορές µεταξύ των εταιρειών επηρεάζουν τις συγχωνεύσεις ή εξαγορές. 

Παρουσιάζουν ένα µοντέλο που περιλαµβάνει µηχανισµούς που συνδυάζουν τον 

πολιτισµό και τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές. Καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι οι 

διαφορές στην κουλτούρα µεταξύ του ενδιαφερόµενου και του στόχου επηρεάζουν τα 

κέρδη και τα κέρδη των συγχωνεύσεων και εξαγορών, αλλά µπορεί να επηρεάσει και 

την αξία των µετόχων. Στην εργασία τους αναφέρεται επίσης ότι τα αποτελέσµατα 

σχετικά µε τις πολιτιστικές διαφορές ποικίλλουν από περίπτωση σε περίπτωση και 

µπορεί να επηρεαστούν µε διάφορους τρόπους οι εταιρείες. 

 

 Σύµφωνα µε πολλούς οικονοµολόγους η συγκέντρωση δεν είναι ελκυστική για 

τους µετόχους των εταιρειών που συµµετείχαν, αν υπάρχει µια αύξηση της αξίας των 

µετοχών τους. Οι παράγοντες που µπορεί να επηρεάσουν τη συγχώνευση είναι πολλοί 

και διαφέρουν από περίσταση σε περίσταση. Μερικοί από αυτούς τους παράγοντες 

µπορεί να είναι οι οικονοµίες κλίµακας στην παραγωγή, τη διαχείριση, τη διανοµή, την 

τεχνολογία, την απόκτηση νέων διαύλων διανοµής που διασχίζουν την πώληση των 

προϊόντων των εταιρειών, Kang,  N.  and  S.  Johansson (2000). Από την άλλη πλευρά, 

στην πράξη ορισµένες από τις συγχωνεύσεις είναι πολύ δύσκολες να 

πραγµατοποιηθούν από ό, τι είχε αρχικά υπολογιστεί, έτσι ώστε τα αποτελέσµατα 

µπορεί να είναι απογοητευτικά. Τα τελευταία χρόνια πολλές συγχωνεύσεις έχουν γίνει 

λόγω των αλλαγών στην τεχνολογία και την παγκοσµιοποίηση των αγορών, Τραυλός 

Ν., (2000). 
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Μεθοδολογία  
  

 Η εταιρική χρηµατοδότηση και τα εργαλεία της αποτελούν τους βασικούς 

τρόπους για να εκτελέσει τις αποφάσεις και τις ενέργειες της η κάθε εταιρεία. Ο κύριος 

στόχος των διαχειριστών είναι η µεγιστοποίηση του πλούτου των µετόχων. Οι 

διευθυντές λαµβάνουν τις κατάλληλες αποφάσεις για το ποιες  επενδύσεις θα πρέπει να 

πραγµατοποιηθούν αλλά και το πώς θα εκτελεστεί η χρηµατοδότηση που απαιτείται, 

Morellec  E.,  and   Zhdanov  A.,  (2005). Για τη χρηµατοδότηση των επενδύσεων, οι 

επιχειρήσεις παίρνουν δάνεια από τις τράπεζες ή από την έκδοση οµολόγων, σε πολλές 

περιπτώσεις και οι δύο τρόποι συµβαίνουν την ίδια στιγµή. Συγχωνεύσεις ή εξαγορές 

είναι οι επιλογές της επένδυσης που µπορεί να προκαλέσουν αύξηση της κερδοφορίας 

για τις επιχειρήσεις, αλλά επίσης µπορεί να είναι η αιτία της χρεοκοπίας, Napier, N. K. 

(1989).  Το Corporate Finance εξετάζει τις Οικονοµικές Καταστάσεις, Καταστάσεις 

Αποτελεσµάτων και Ισολογισµών στο σκοπό της εξαγωγής των αποτελεσµάτων των 

επενδύσεων. Ένα άλλο ζήτηµα είναι ότι, παρόλο που οι καταστάσεις των 

αποτελεσµάτων επιτρέπουν την εκτίµηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων σε πάγια 

άποψη είναι επίσης καίριας σηµασίας για τη µέτρηση της αποδοτικότητας από πλευράς 

ποσοστού αποδόσεων. 

  

 Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις που µπορούν να εφαρµοστούν σε διάφορες 

διαδικασίες των συγχωνεύσεων και των εξαγορών, προκειµένου να αξιολογήσουν τα 

συνεπακόλουθα αποτελέσµατα. Οι James E. Owers, Bing-Xuan Lin, Ronald C. Rogers 

(2008), υπολογίζουν τα κέρδη, τα abnormal κέρδη και τις έκτακτες αποδόσεις του 

αγοραστή αλλά και της εταιρίας στόχου. Υπολόγισαν επίσης και τα συσσωρευµένα 

abnormal κέρδη (CAR). Τα ευρήµατα αυτής της έρευνας ήταν ότι, στις περιπτώσεις των 

διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών, η αξία του στόχου αυξάνεται δεδοµένου 

ότι δεν υπάρχει απόκτηση χρησιµοποιώντας ίδια κεφάλαια, ενώ για τους αγοραστές 

κατά µέσο όρο οι αποδόσεις ήταν αρνητικές. Η ίδια εµπειρική µεθοδολογία που 

χρησιµοποιείται από τον Dirk Schiereck, Christof Sigl-Grόb, Ian Unverhau (2009) σε 

έρευνα τους, ο τύπος των έκτακτων αποδόσεων χρησιµοποιείται για µεµονωµένους 

στόχους και εταιρείες που πλειοδοτούν. Για να εξετάσουµε την υπόθεσή τους πρέπει να 

εκτελεστεί για µια υποχώρηση των κερδών του πλούτου µε ψευδοµεταβλητές για τον 
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αγοραστή και τον στόχο σύµφωνα µε την βαθµίδα, σε διάφορες µεταβλητές ελέγχου. 

Στα ευρήµατα της έρευνας αυτής υποθέσαµε ότι δεν υπάρχει σηµαντική διαφορά στις 

αποδόσεις µεταξύ του προσφέροντος και του στόχου. Μια άλλη προσέγγιση για να 

κριθεί αν οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις είναι κερδοφόρες ή όχι, οι Greg Ν. 

Grigoriou, Luc Renneboog (2007), υπολογίζουν την κερδοφορία των συγχωνευόµενων 

εταιρειών, µετά την ανακοίνωση και την απόδοση στην απουσία της συγχώνευσης από 

τον υπολογισµό των πωλήσεων. Τα αποτελέσµατα αυτού του προγράµµατος δείχνουν 

ότι οι συγχωνευµένες εταιρείες µπορούν να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους µετά την 

ανακοίνωση για την αύξηση της αποτελεσµατικότητας τους. Σύµφωνα, µε τον Θεόδωρο 

Συριόπουλο και Ιωάννη Θεοτοκάς (2007), υπάρχει µια έρευνα για µια συγχώνευση 

µετά από µια διαδικασία τεσσάρων βηµάτων. Υπάρχει η εκτίµηση των αναµενόµενων 

αποδόσεων, η εκτίµηση των έκτακτων αποδόσεων, οι µη φυσιολογικές αποδόσεις και, 

τέλος, µε την εκτέλεση του t-statistic δείχνουν τη στατιστική σηµαντικότητα των µη 

φυσιολογικών αποδόσεων. Η έρευνα αυτή θέτει τις βάσεις για το πώς σχετίζονται η 

εταιρική διακυβέρνηση µε τις δραστηριότητες των συγχωνεύσεων και των εξαγορών. 

 

Για το σκοπό αυτό, έχουν να γίνουν ορισµένες προσαρµογές στις οικονοµικές 

καταστάσεις που δείχνουν τα λογιστικά στοιχεία και την οικονοµική θέση της 

εταιρείας. Οι λόγοι εντοπίζονται µεταξύ των υφιστάµενων διαφορών µεταξύ της τιµής 

αγοράς και των αξιών στις οικονοµικές καταστάσεις που αντλήθηκαν από την αλλαγή 

στη µορφή της λογιστικής µεθόδου, Stahl G., and Voigt A., (2008). Ένας άλλος λόγος 

είναι η αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων που παρουσιάζονται στα βιβλία των 

εταιρειών. Όσον αφορά την προσαρµογή των ισολογισµών, είναι απαραίτητο για τις 

ιστορικές τιµές πρέπει να µετατραπούν σε τιµές της αγοράς. Η αξία της αγοράς, είτε για 

ένα περιουσιακό στοιχείο ή για µια εταιρεία, παρουσιάζει την αξία της σε ρευστή 

κατάσταση ή, περιστασιακά, την ιστορική αξία. Στην εργασία αυτή, η λογιστική αξία 

του χρέους θεωρείται ότι είναι ίση µε την αγοραία αξία της. Επιπλέον, κάποιες αλλαγές 

στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης πρέπει να συµβούν ώστε η εταιρεία να 

παρουσιάζει την  χρηµατοοικονοµική επίδοση στις πραγµατικές οικονοµικές επιδόσεις 

της, Walsh, J. P. (1989). 

 

 Μετά την συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων από τις βάσεις δεδοµένων 

Thomson One και Bloomberg, γίνεται η εκτίµηση των διάφορων δεικτών σε ένα αρχείο 
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Excel. Η έρευνα επικεντρώνεται στην απόδοση της εταιρίας LVMH GROUP την 

χρονιά όπου η εξαγορά ανακοινώθηκε και συγκρίνει τις επιδόσεις της βιοµηχανίας το 

επόµενου έτους όπου έχει γίνει η απορρόφηση της εταιρίας στόχου. Για να έχουµε µια 

πλήρη εικόνα της απόδοσης υπολογίσθηκαν  το beta (β), EBIT, τα έξοδα από τόκους, 

τους φορολογικούς συντελεστές και τους συντελεστές κινδύνου όπως έχουν καταγραφεί 

από τις βάσεις δεδοµένων. Σε αυτό το σηµείο, πρέπει να αναφερθεί ότι όσον αφορά το 

επιτόκιο µηδενικού κινδύνου, υπολογίστηκε λαµβάνοντας τη µέση ηµερήσια τιµή του 

10ετές Bond της κάθε χώρας για κάθε έτος. Η αγοραία αξία των µετοχών, η αξία της 

αγοράς του χρέους, το κόστος των ιδίων κεφαλαίων, το σταθµισµένο µέσο κόστος του 

κεφαλαίου όλα έχουν υπολογισθεί σύµφωνα µε τα στοιχεία των οικονοµικών 

καταστάσεων. Το επόµενο βήµα είναι να καθοριστεί η βαθµολογία για κάθε εταιρεία 

και κάθε διερεύνηση έτους, όπως αναφέρεται στο MorningStar, χρησιµοποιώντας το 

αρχείο Excel από Aswath Damodaran, Applied Corporate Finance (εγχειρίδιο χρήσης), 

2η έκδοση, 2006, Wiley. Από αυτό το αρχείο τα αποτελέσµατα που συνεπάγονται δεν 

είναι µόνο η βαθµολογία, αλλά και η εξάπλωση προεπιλογής, το κόστος του χρέους και 

τελικά το κόστος µετά φόρων του χρέους. Το τελικό στάδιο είναι σηµαντικό ώστε να 

εκτιµηθούν οι δείκτες και να συγκριθούν και να αντιπαραβάλλουν τις παραστάσεις των 

δύο ετών πριν και µετά την ανακοίνωση της εξαγοράς. Τα αποτελέσµατα θα δείξουν αν 

η εξαγορά, σε κάθε περίπτωση, έχει ενισχύσει την οικονοµική ανάπτυξη της 

επιχείρησης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τονιστεί ότι η εξαγορά δεν εγγυάται καµιά 

πρόοδο στα κέρδη ή µεγαλύτερη πίτα της αγοράς. 

 

ROA (Return on Assets), εκτιµά την αποτελεσµατικότητα λειτουργίας µιας επιχείρησης 

στην παραγωγή κερδών από την περιουσία της. 

 

                                    (1.1) 

 

Με την αποσύνδεση των λειτουργικών κόστων από τις επιπτώσεις λειτουργίας η 

αναλογία χρηµατοδότησης παρέχει µια πιο ακριβή εκτίµηση της πραγµατικής απόδοσης 

των περιουσιακών αυτών στοιχείων. 
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ROC (Return on Capital), µετρά την απόδοση που σχετίζεται µε το λειτουργικό 

εισόδηµα του κεφαλαίου που επενδύεται στην επιχείρηση. Κεφάλαιο  είναι το άθροισµα 

της λογιστικής αξίας, της καθαρής θέσης και του χρέους. Αποκαλύπτει ένα σηµαντικό 

µέτρο για την πραγµατική απόδοση που δίνει σχετικά µε το απασχολούµενο κεφάλαιο. 

 

                                                            (1.2) 

 

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE), µετρά την κερδοφορία από το σηµείο 

επένδυσης του µετοχικού κεφαλαίου, τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους και τα έξοδα 

τόκων, στη λογιστική αξία του κοινού µετοχικού κεφαλαίου. Σε αυτό το σηµείο θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι οι µέτοχοι που κατέχουν προνοµιούχες µετοχές δεν έχουν τις 

ίδιες απαιτήσεις για την εταιρεία, όπως έχουν οι κοινοί µέτοχοι, έτσι το καθαρό 

εισόδηµα πρέπει να υπολογίζεται µετά τα προνοµιούχα µερίσµατα και η κοινή ιδίων 

κεφαλαίων θα πρέπει να αποκλείσει τη λογιστική αξία των προνοµιούχων µετοχών. 

 

                                                          (1.3) 

 

Ο Τόκος Δείκτης Κάλυψης εκτιµά την ικανότητα της εταιρείας να καταβάλει τον τόκο 

προ-χρέους και τα κέρδη προ φόρων 

(1.4) 

  

Αναλογία χρέους (Debt Ratio),  ο λόγος αυτός εξετάζει την ικανότητα της επιχείρησης 

να εξοφλήσει το κεφάλαιο για το ανεξόφλητο χρέος. 

Χρέος προς Ίδια Κεφάλαια = Ξένα / Ίδια Κεφάλαια * (σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι κατά τον υπολογισµό του λόγου αυτού χρησιµοποιούµε τις λογιστικές 

αξίες των χρεογράφων και µετοχών) 
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Κέρδη ανά µετοχή (EPS), παρουσιάζει την αξία των κερδών µετά από φόρους, τόκους 

και µερίσµατα προνοµιούχων µετοχών κέρδισε για κάθε συνήθη µετοχή. 

      (1.5) 

  

PE αναλογία εκτιµά ότι την παραγωγική ικανότητα της αγοράς των µετοχών της 

εταιρίας. Στην τιµή της αγοράς θα πρέπει επίσης να λαµβάνουν υπόψη τις 

αναπόφευκτες αλλαγές στα κέρδη που προκύπτουν από τους µακροοικονοµικούς  

παράγοντες, όπως τους πολιτικούς παράγοντες. 

         (1.6) 

 

Η µερισµατική απόδοση ή όπως ονοµάζεται επίσης το µέρισµα-τιµής σε µετοχές της 

εταιρείας που είναι το ετήσιο µέρισµα της εταιρείας και διαιρείται µε τη 

κεφαλαιοποίηση του, ή του µερίσµατος ανά µετοχή, διαιρείται µε την τιµή ανά µετοχή 

και συνήθως εκφράζεται ως ποσοστό. 

    (1.7) 

  

Times  (ΤIE) ή δείκτης κάλυψης τόκων είναι ένα µέτρο της ικανότητας 

της εταιρείας να καλύψει τις πληρωµές του χρέους της. Θα µπορούσε να υπολογιστεί 

είτε ως EBIT και EBITDA  και διαιρείται µε το σύνολο των τόκων που καταβάλλονται. 

  

       (1.8) 

 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) - Κόστος των Ιδίων Κεφαλαίων 

  

 Αυτό το µοντέλο είναι το πλέον χρησιµοποιήσιµο όσο πληροί το πρότυπο της 

πραγµατικής ζωής. Προκειµένου να αποφευχθεί ο ειδικός κίνδυνος, οι επενδυτές 
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προτιµούν να διαφοροποιήσουν την κατανοµή του ενεργητικού και των χαρτοφυλακίων 

τους. Οι αποδόσεις και τα οφέλη της διαφοροποίησης µειώνουν την κατανοµή του 

χαρτοφυλακίου. Σε ορισµένες περιπτώσεις δεν καλύπτουν το κόστος των συναλλαγών 

και της παρακολούθησης. Επιπλέον, υπάρχουν κάποια υποτιµηµένα περιουσιακά 

στοιχεία, ώστε οι επενδυτές επιλέγουν να µην τα κρατήσουν. Στην εξίσωση του 

κόστους Capital Asset Pricing Model συναλλαγές δεν υπάρχουν. Επιπλέον, όλα τα 

περιουσιακά στοιχεία είναι διαθέσιµα να διαπραγµατεύονται και δεν υπάρχει εσωτερική 

πληροφόρηση. Για να εκτελέσουµε την CAPM φόρµουλα θα πρέπει να 

χρησιµοποιήσουµε τρεις (3) µεταβλητές: 

⇒ Rf, το επιτόκιο µηδενικού κινδύνου που είναι περιουσιακό στοιχείο που 

αναµένεται η επιστροφή του και είναι γνωστό στους επενδυτές 

⇒  E (Rm) - Rf, το ασφάλιστρο κινδύνου περιλαµβάνει τα περιουσιακά στοιχεία 

υψηλού κινδύνου στην αγορά ως µια ταξινόµηση 

⇒ β, beta, είναι η συνδιακύµανση του περιουσιακού στοιχείου, διαιρείται µε το 

χαρτοφυλάκιο της αγοράς, µε άλλα λόγια, είναι ο κίνδυνος που προστίθεται για 

την επένδυση στο χαρτοφυλάκιο της αγοράς 

 

Αναµενόµενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων i = Rf + β [E (Rm) - Rf] 

(  )    (1.9) 

 

Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων = Rf + β [E (Rm) - Rf] +  

(  )(1.10) 

 

Country Bond Default Spread, υπάρχουν πολλοί τρόποι για την εκτίµηση του κινδύνου 

της χώρας, αλλά το πιο εύκολο είναι η διαβάθµιση που δίνεται στο χρέος µιας χώρας 

από έναν οργανισµό αξιολόγησης όπως Moody’s και S & P. Συχνά, το default spread 

προστίθεται στο ασφάλιστρο κινδύνου των ΗΠΑ και πολλαπλασιάζεται µε το beta. Ως 

εκ τούτου, οι εταιρείες που έχουν υψηλό beta αυξάνουν το κόστος των ιδίων κεφαλαίων 

τους και το αντίθετο- Οι εταιρείες χαµηλού beta µειώνουν το κόστος των ιδίων 

κεφαλαίων τους. 
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Το κόστος του χρέους υπολογίζει το τρέχον κόστος της επιχείρησης η οποία δανείζεται 

κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση των επενδυτικών σχεδίων της. Επίσης, περιλαµβάνει 

τρεις (3) παράγοντες: 

⇒ Τον κίνδυνο αθέτησης της εταιρείας 

⇒ Το τρέχον επίπεδο των επιτοκίων. Όταν οι τιµές αυξάνουν τότε το κόστος του 

χρέους της επιχείρησης αυξάνεται επίσης. 

⇒  Ο φορολογικός συντελεστής που ασχολείται µε το χρέος 

 (1.11) 

 

   Το µέσο σταθµικό κόστος κεφαλαίου (WACC), είναι το ποσοστό που η 

εταιρεία αναµένεται να καταβάλει κατά µέσο όρο όλων των µετόχων και των 

οµολογιούχων της, για τη χρηµατοδότηση των περιουσιακών της στοιχείων. Το 

σταθµισµένο µέσο κόστος του κεφαλαίου είναι η ελάχιστη αναµενόµενη απόδοση που 

θα πρέπει µια εταιρεία να αποδώσει σε ένα περιουσιακό στοιχείο για να ικανοποιήσει 

τους ιδιοκτήτες ,τους πιστωτές της, καθώς και κάθε άλλο φορέα του κεφαλαίου της 

εταιρείας. Οι επιχειρήσεις συγκεντρώνουν τα χρήµατα από διάφορες πηγές, όπως 

κοινές µετοχές, κατ 'ευθείαν από το χρέος, µετατρέψιµο χρέος, ανταλλάξιµο χρέος, τις 

υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών. Επιπλέον, οι 

διαφορετικές αξίες υποτίθεται ότι πρέπει να κάνουν διαφορετικές αποδόσεις. Το  µέσο 

σταθµικό κόστος κεφαλαίου υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη τα σχετικά βάρη του 

κάθε παράγοντα της κεφαλαιακής διάρθρωσης και η χρησιµότητά του είναι να εξετάσει 

αν ένα επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να υλοποιηθεί ή όχι, Damodaran Aswath, (2006). 

 

	  	  	  	  	  (1.12)	  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2   Άντληση Χρηµατοδότησης για τις Επενδύσεις 

	  
 Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για όλες τις εταιρείες σε όλο τον κόσµο µε τους 

οποίους µπορούν να χρηµατοδοτήσουν τις επενδύσεις τους και τα έργα τους. Αυτά 

αφορούν είτε για να συγκεντρώσει τα χρήµατα από το χρέος, ή από τα  ίδια κεφάλαια. 

Οι µετοχές και τα  οµόλογα µπορούν να κάνουν τις διαφορές µεταξύ του χρέους και 

των ιδίων κεφαλαίων πιο διακριτικές, αλλά οι ταµειακές ροές είναι αυτό που 

χαρακτηρίζει το είδος της χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων, Allen, L., Jagtiani, J., 

Peristiani, S., Saunders, A., (2004).  Για παράδειγµα, τα ίδια κεφάλαια είναι αυτά που 

αποµένουν στους κατόχους αφού έχουν διευθετηθεί όλες οι υποχρεώσεις της εταιρίας. 

Από την άλλη πλευρά, το χρέος περιέχει ταµειακές ροές συµπεριλαµβανοµένων και 

καταβολές κεφαλαίου και τόκων που ανήκουν στον κάτοχο. Επιπλέον, η απαίτηση του 

χρέους είναι σε προτεραιότητα που πρέπει να καταβληθεί για τη διευθέτηση του 

χρόνου, ακόµη και σε καθεστώς πτώχευσης, ενώ τα ίδια κεφάλαια σε όλες τις 

επιχειρήσεις έχουν µεγαλύτερη διάρκεια και σε πολλές περιπτώσεις έχουν απεριόριστη 

διάρκεια ζωής. Σε αυτό το σηµείο, πρέπει να αναφερθεί ότι όταν µια ασφάλεια 

(χρεόγραφα όπως τα οµόλογα, τα τραπεζογραµµάτια, και οµολογιών µετοχικών τίτλων, 

π.χ., κοινές µετοχές και συµβάσεις παραγώγων, όπως τα συµβόλαια µελλοντικής 

εκπλήρωσης, δικαιώµατα προαίρεσης και swaps) έχει χαρακτηριστικά τόσο από τα ίδια 

κεφάλαια και όσο και από τα χαρακτηριστικά του χρέους, ονοµάζεται υβριδική 

ασφάλεια, Berger,  A.N.,  Bonaccorsi  di  Patti,  E.,  (2006). 

  

 Υπάρχει σαφής διαφορά µεταξύ των ιδιωτικών και δηµόσιων εταιρειών, όταν 

θέλουν να αντλήσουν κεφάλαια και χρηµατοδοτήσεις. Η τελευταία περίπτωση είναι πιο 

προνοµιούχα, όπως οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία µπορούν να 

εκδώσουν τίτλους, όπως τα αποθέµατα, ενώ εκείνοι της πρώτης κατηγορίας δεν τους 

επιτρέπεται και πρέπει να στηριχθούν σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, Berk  J.  and  

DeMarzo  P.,  (2007).  Η έκδοση των µετοχών, που ονοµάζονται επίσης κοινές 

µετοχές, µπορούν να δώσουν την ευκαιρία σε δηµόσιες επιχειρήσεις ή εκείνες που 

πρόκειται να γίνουν δηµόσιες, να αντλήσουν κεφάλαια µε απλό τρόπο, όπως 

περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. Εναλλακτικά, τα 

χρεόγραφα είναι ένας άλλος τρόπος για την άντληση κεφαλαίων. Η έκδοση 

χρεογράφων µπορεί να δώσει το δικαίωµα στους κατόχους να αγοράσουν µετοχές της 
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εταιρείας κάποια στιγµή στο µέλλον σε µια προκαθορισµένη τιµή που έχει καταβληθεί 

εκ των προτέρων, Sufi  A.  (2005). Οι εν λόγω τίτλοι µπορούν να προσφέρουν γρήγορες 

ταµειακές ροές για τις εταιρίες σε περιόδους ύφεσης των ταµειακών ροών τους που 

µπορεί να είναι χαµηλές ή ακόµα χειρότερα, αρνητικές. 

 Από την άλλη πλευρά, η δηµιουργία των options µπορούν απλά να 

χαρακτηριστούν ως δανεισµός χρηµάτων.  Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το χρέος είναι 

ταµειακές ροές µε ένα υποχρεωτικό χαρακτηριστικό σύµφωνα µε το οποίο, πρέπει να 

καταβληθεί πίσω στο χρόνο και πριν από ίδια κεφάλαια. Η πρώτη πηγή η οποία πιο 

συχνά επιλέγεται για το δανεισµό των χρηµάτων είναι οι τράπεζες. Η υποχρέωση των 

επιχειρήσεων που δανείζονται χρήµατα από τις τράπεζες είναι να ξεπληρώσουν τους 

τόκους και την καταβολή του κεφαλαίου. Επιπλέον, η εταιρεία η οποία έχει δανειστεί 

χρήµατα από µια τράπεζα, γίνεται όλο και πιο αξιόπιστη ως προς τα οικονοµικά 

στοιχεία που αποκαλύπτονται προς το κοινό. Με αυτό τον τρόπο είναι πολύ πιο εύκολο 

από ό, τι η έκδοση οµολόγων, λόγω των πολλών εξόδων και  παράλληλα θα πρέπει να 

αξιολογηθούν από έναν οργανισµό αξιολόγησης, Schierck D. , Sigl-Grub and 

Unverhau (2007). Επιπλέον, οι τράπεζες προσφέρουν στις επιχειρήσεις χρηµατικά ποσά 

που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ακριβώς την περίοδο που είναι αναγκαία και µόνο 

όταν αυτά χρησιµοποιούνται το κόστος τόκων πρέπει να καταβληθεί. Αυτό ονοµάζεται 

ως πιστωτική γραµµή και µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε για τον βραχυπρόθεσµο είτε 

για τον µακροπρόθεσµο δανεισµό.  

Τα οµόλογα µπορούν να είναι µια πολύ κερδοφόρα επιλογή για µια εταιρεία που 

θέλει να αντλήσει κεφάλαια και αφορά τις δηµόσιες εισηγµένες εταιρείες. Ένα 

πλεονέκτηµα της έκδοσης οµολόγων είναι ότι ο κίνδυνος αθέτησης έχει λάβει τεράστια 

ποσότητα των οµολογιούχων και τα οµόλογα µπορεί να γίνουν µετατρέψιµες οµολογίες 

και αυτό σηµαίνει ότι τα οµόλογα αυτά τελικά θα µετατραπούν σε κοινές µετοχές. Ένα 

επιπλέον κίνητρο αποτελεί ότι τα οµόλογα θα µπορούσαν να είναι βραχυπρόθεσµα ή 

µακροπρόθεσµα και η πληρωµή τόκων θα µπορούσε επίσης να διαφέρει από τις 

σταθερές τιµές σε κυµαινόµενα επιτόκια. Επιπλέον, ένας προαιρετικός τρόπος για µια 

εταιρεία να δανειστεί τα χρήµατα είναι το leasing. Το Leasing επιτρέπει στον 

δανειολήπτη να χρησιµοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία που θα ήθελε να αγοράσει, 

καταβάλλοντας σταθερές πληρωµές στον ιδιοκτήτη, Morellec  E.,  and   Zhdanov  A.,  

(2005). Η συµφωνία µίσθωσης χωρίζεται σε δύο κατηγορίες τις χρηµατοδοτικές και 

λειτουργικές µισθώσεις. Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει τις συµβάσεις που δεν 

µπορούν να ακυρωθούν και η τελευταία αφορά για τη διάρκεια ζωής του περιουσιακού 
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στοιχείου. Η τελευταία κατηγορία αφορά συµβάσεις µε διάρκεια µικρότερη από τη ζωή 

του περιουσιακού στοιχείου και οι πληρωµές είναι χαµηλότερες από την πραγµατική 

τιµή του περιουσιακού στοιχείου. 

 Όπως µπορούµε να καταλάβουµε από τα παραπάνω, υπάρχουν δύο τρόποι 

χρηµατοδότησης, η εσωτερική και η εξωτερική χρηµατοδότηση. Σύµφωνα µε τον 

εσωτερικό τρόπο οι νέες ταµειακές ροές προέρχονται από τα υπάρχοντα περιουσιακά 

στοιχεία της εταιρείας. Η εξωτερική χρηµατοδότηση, από την άλλη πλευρά, 

εµφανίζεται όταν οι ταµειακές ροές θέτονται εκτός της εταιρείας και τα είδη των νέων 

ταµειακών ροών µπορεί να είναι ιδίων κεφαλαίων, δανείων και υβριδικών τίτλων. 

Σύµφωνα µε την Capital IQ - Compustat, η συντριπτική πλειοψηφία των εισηγµένων 

εταιρειών στις Ηνωµένες Πολιτείες µεταξύ 1975 και 2001, προτιµούν την εξωτερική 

χρηµατοδότηση και ειδικά µέσω του χρέους, Meglio O. and Risberg A., (2009). Οι 

ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες έχουν υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, µπορούν να έχουν 

πρόσβαση σε µεγαλύτερη πηγή για τη χρηµατοδότηση επενδύσεων, όταν γίνονται 

δηµόσιες, το πρώτο βήµα είναι η αρχική δηµόσια προσφορά εκδίδοντας µετοχές. Είναι 

κοινός τόπος ότι η εταιρεία δεν µπορεί να ανακτήσει µόνο αλλά να κάνει µεγάλη 

πρόοδο µόνο όταν παίρνει την ευκαιρία να επενδύσει σε µεγάλα έργα  και έτσι η 

επένδυση να καταστεί η σωστή οικονοµική απόφαση. Είναι αλήθεια ότι όταν υπάρχει 

έλλειψη επενδύσεων και έργων των εταιρειών, υπάρχουν επίσης, υποψίες και 

επιφυλακτικότητα σχετικά µε τη βιωσιµότητα και την ευηµερία της επιχείρησης και ως 

εκ τούτου µπορεί να αντιµετωπίσει δυσκολία στην εξεύρεση των πόρων. Ένα άλλο 

ζήτηµα είναι ότι υπάρχει µια µεγάλη διαφορά στον τρόπο µε τον οποίο µια εταιρεία 

αποφασίζει να αυξήσει τα κεφάλαιά της, ανάλογα µε το στάδιο του κύκλου ζωής της 

επιχείρησης. Τα στάδια είναι τέσσερα: εκκίνηση, επέκταση µε υψηλό δυναµικό 

ανάπτυξης, ώριµη ανάπτυξη και τελικά, πτώση. Κατά το στάδιο της ωριµότητας της 

ανάπτυξης της επιχείρησης είναι πιο πρόθυµοι να χρησιµοποιήσουν το χρέος, 

προκειµένου να συγκεντρώσουν τα χρήµατα, λόγω της εµπιστοσύνης και τη φήµη που 

έχει δηµιουργηθεί κατά τη διάρκεια των ετών. Σύµφωνα µε την κατάταξη  αυτή, οι 

επιχειρήσεις επιλέγουν να αντλήσουν κεφάλαια από: το εξωτερικό χρέος, εξωτερικές 

µετοχές, κοινές µετοχές και µετατρέψιµων οµολογιών, Kashyap, A.K., R.G. Rajan and 

J.C. Stein (2002). Παρ 'όλα αυτά, µια άλλη επιλογή είναι τα κέρδη εις νέον, δηλαδή το 

ποσό του καθαρού εισοδήµατος που παρακρατείται από την εταιρία αντί να 

διασκορπίζεται στους κατόχους του ως µερίσµατα. Αυτό ισχύει λόγω του 

πλεονεκτήµατος της οτι  δεν εξαρτάται από τις αγορές αλλά από το ποσό τιµολόγησης 
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των τίτλων τους. Επιπλέον, η απόφαση της επιλογής του σωστού χρηµατοδοτικού 

µέσου θα πρέπει να είναι ανάλογη µε τη βέλτιστη αναλογία του χρέους της εταιρείας. 

Οι λόγοι του χρέους µπορούν να αντιστραφούν µε τη δηµιουργία νέου χρέους για την 

ελαχιστοποίηση των ιδίων κεφαλαίων και το αντίστροφο. Ένας άλλος τρόπος είναι να 

µειωθούν τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία, προκειµένου να µειώσει το χρέος ή το 

µετοχικό κεφάλαιο, Evans F., and Bishop D., (2001). Τα νέα επενδυτικά έργα θα 

µπορούσαν να χρηµατοδοτηθούν µε τα ίδια κεφάλαια ή το χρέος. Τέλος, τα µερίσµατα 

που επιστρέφονται στους µετόχους µπορούν είτε να αυξηθούν είτε να µειωθούν. 

 

2.1 Εξαγορές και συγχωνεύσεις 
 

 Σε µια συγχώνευση η εταιρεία που επιβιώνει, αναλαµβάνει το σύνολο του 

ποσού των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της συγχωνευθείσας εταιρείας 

που λειτουργούσε ως ξεχωριστή οντότητα. Για να πραγµατοποιηθεί µια συγχώνευση 

υπάρχει η ανάγκη τουλάχιστον του 50% της έγκρισης των µετόχων της κάθε εταιρείας. 

Στην περίπτωση της εξαγοράς ο αγοραστής αγοράζει ένα ποσοστό ή το σύνολο των 

περιουσιακών στοιχείων ή τις µετοχές της πωληθείσας επιχείρησης. Το είδος της 

συναλλαγής καθορίζεται συνήθως λαµβάνοντας υπόψη τον φόρο, τις νοµικές 

απαιτήσεις, τη δυνατότητα της έγκρισης των µετόχων, Davies A., and Lyons B., 

(2007). Στην περίπτωση της αγοράς των µετοχών, ο αγοραστής είναι ο κύριος ή ο 

µοναδικός µέτοχος της εταιρίας-στόχου και η εταιρική οντότητα του στόχου δεν 

επηρεάζεται, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η εταιρία είναι ο στόχος και 

κατά συνέπεια συγχωνεύονται µε τον αγοραστή.  Όταν υπάρχει αγορά µετοχών δεν 

υπάρχει επιβολή φόρου σε εταιρικό επίπεδο και ο αποκτών µπορεί να χρησιµοποιήσει 

τις καθαρές λειτουργικές ζηµίες του στόχου. Από την άλλη πλευρά οι µέτοχοι της 

εταιρίας στόχου φορολογούνται επί των κερδών του κεφαλαίου τους. Το κύριο 

πλεονέκτηµα της απόκτησης µετοχών είναι ότι δεν υπάρχει ανάγκη ανάθεσης των 

υφιστάµενων συµβάσεων. Στην περίπτωση της αγοράς κάποιου περιουσιακού στοιχείου 

αποφεύγονται ορισµένες από τις κυριότερες δυσκολίες που υπάρχουν στην αγορά των 

µετοχών, όπως η εικασία των ενδεχόµενων υποχρεώσεων. Σε µια αγορά περιουσιακών 

στοιχείων η εταιρεία πώλησης φορολογείται σε εταιρικό επίπεδο και ο αγοραστής δεν 

µπορεί να χρησιµοποιήσει τις καθαρές λειτουργικές ζηµίες του στόχου, αλλά µπορεί να 

εντείνει τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν και επίσης πραγµατοποιείται 
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απόσβεση της φήµης και πελατείας, Evans F., and Bishop D., (2001). Όταν 

πραγµατοποιείται  µια συγχώνευση διέπεται από νοµικές συνέπειες όπως αυτές στην 

περίπτωση της αγοράς µετοχών της επιχείρησης. Σε γενικές γραµµές, δεν υπάρχει 

αποφυγή της αλλαγής των συµβάσεων και το αποτέλεσµα είναι η ανάληψη των 

υποχρεώσεων του στόχου. Ο πιο κοινός τύπος της συγχώνευσης είναι η forward 

συγχώνευση κατά την οποία ο στόχος παύει να λειτουργεί και συγχωνεύονται στο 

αγοραστή ή σε θυγατρική του αποκτώντος, Davies A., and Lyons B., (2007).  Όταν ο 

στόχος έχει συγχωνευθεί σε µια θυγατρική του αγοραστή η περίπτωση ονοµάζεται 

τριγωνική συγχώνευση, διότι δεν περιλαµβάνει µόνο δύο, αλλά τρεις οντότητες. Μια 

άλλη συγχώνευση που χρησιµοποιείται είναι η συγχώνευση της θυγατρικής σύµφωνα 

µε την οποία η θυγατρική του αποκτώντος συγχωνεύεται µε τον στόχο, έτσι ώστε ο 

στόχος είναι η επιζούσα οντότητα. Σε αυτό το είδος της συγχώνευσης δεν υπάρχει 

µεταβίβαση των συµβάσεων ή αδειών που έχουν πραγµατοποιηθεί από το στόχο. Οι 

εταιρείες κάνουν συνήθως αυτό το είδος των τριγωνικών συγχωνεύσεων, προκειµένου 

να αποφευχθεί η επιβολή του φόρου και να έχουν αφορολόγητες συναλλαγές, 

Hirshleifer D., (1995). Επιπλέον, κρατούν τα περιουσιακά στοιχεία του στόχου τα 

οποία διαχωρίζονται από εκείνες του αγοραστή και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν 

χρειάζεται την έγκριση των µετόχων του αγοραστή. Η συγχώνευση µπορεί επίσης να 

θεωρηθεί ως φιλική ή εχθρική, σύµφωνα µε την στρατηγική προσφορών. Σε µια φιλική 

εξαγορά,  ο πλειοδότης πριν κάνει την προσφορά για την άλλη εταιρεία ενηµερώνει 

συνήθως, πρώτα το διοικητικό συµβούλιο. Αν η επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση του 

υποψηφίου µπορεί να είναι επικερδής για την εταιρεία συστήνουν στους µετόχους να 

αποδεχθούν την προσφορά αντί να την απορρίψουν. Στην περίπτωση µιας ιδιωτικής 

εταιρείας συνήθως το διοικητικό συµβούλιο και οι µέτοχοι είναι οι ίδιοι άνθρωποι ή 

στενά συνδεδεµένες, έτσι οι ιδιωτικές εξαγορές χαρακτηρίζονται συνήθως φιλικές, 

Παπαδάκης Β. (2002). 

 

 Από την άλλη πλευρά µια εχθρική εξαγορά υπάρχει όταν το διοικητικό 

συµβούλιο δεν προτίθεται να συµφωνήσει µε την πρόταση του υποψηφίου. Στην 

περίπτωση που το διοικητικό συµβούλιο των διευθυντών απορρίπτει την προσφορά και 

ο πλειοδότης εξακολουθεί να επιδιώκει την εξαγορά ή αν ο υποψήφιος κάνει την 

προσφορά χωρίς να ενηµερώσει το διοικητικό συµβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας, η 

εξαγορά θεωρείται εχθρική, Stahl G., and Voigt A., (2008). 
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 Μεταξύ των φιλικών και εχθρικών εξαγορών, οι φιλικές εξαγορές είναι αυτές 

που συνήθως έχουν  χαµηλότερο κέρδος εξαγοράς. Πιο συχνά, οι εχθρικές εξαγορές 

προσελκύουν νέους υποψήφιους αγοραστές οι οποίοι δεν θα ενδιαφέρονταν για το 

στόχο σε άλλη περίπτωση. Γενικά, οι φιλικές εξαγορές προτιµούνται επειδή η 

διαδικασία µε αυτόν τον τρόπο είναι πιο εύκολη, λόγω του γεγονότος ότι και τα δύο 

µέρη συνεργάζονται. Επιπλέον, είναι λιγότερο δαπανηρή από ό, τι οι εχθρικές 

συγχωνεύσεις και εξαγορές και µπορούν να ολοκληρωθούν πιο γρήγορα, Napier, N. K. 

(1989). 

 

 Ένας από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες για τις συγχωνεύσεις και τις 

εξαγορές είναι τόσο ο αγοραστής όσο και ο πωλητής να κατανοήσουν την ένταση του 

όγκου, τους όρους και τις τάσεις της συγχώνευσης ή της εξαγοράς. Επιπλέον, είναι 

χρήσιµο  και για τα δύο τµήµατα να γνωρίζουν τους λόγους για τους οποίους η άλλη 

πλευρά θέλει να συγχωνευθούν. Με αυτόν τον τρόπο είναι πιο εύκολο να καταλάβουµε 

τη στρατηγική και την οικονοµική κατάσταση της άλλης πλευράς και να αποφασιστεί 

µε σαφήνεια είτε η αποδοχή είτε η απόρριψη της πρότασης. 

 

 Οι διάφοροι τύποι των εξαγορών συνήθως είναι οι οριζόντιες εξαγορές  κάθετες 

εξαγορές αλλά και οι συνεχόµενες εξαγορές. Σε µια οριζόντια εξαγορά η εταιρεία 

αποκτά µια άλλη εταιρεία του ίδιου κλάδου. Συνήθως ο λόγος για αυτού  του είδους της 

εξαγοράς είναι η αύξηση του µεριδίου αγοράς και τη βελτίωση των προϊόντων της. 

Όταν γίνεται µια κάθετη εξαγορά µια εταιρεία προσπαθεί να αποκτήσει έναν 

προµηθευτή, διανοµέα ή έναν πελάτη. Με αυτό τον τρόπο ο αγοραστής προσπαθεί να 

ελέγξει τις πηγές ή τους προµηθευτές που χρειάζονται για την παραγωγή και να 

ελαχιστοποιηθεί το κόστος. Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σηµαντικό, σε περίπτωση 

συνεχόµενης εξαγοράς, ο αγοραστής προσβλέπει τις επιχειρήσεις στόχους ως µια 

ευκαιρία να επεκταθεί και σε άλλες βιοµηχανίες που σχετίζονται µε τεχνολογίες ή 

άλλους πόρους που απαιτούνται για µια άλλη βιοµηχανία, Meglio O. and Risberg A., 

(2009). 

 

 Όπως συµβαίνει και στην περίπτωση της συγχώνευσης, όταν σχεδιάζεται η 

στρατηγική της εξαγοράς, υπάρχει ανάγκη για πληροφορίες για τις επιχειρήσεις που 

συµµετέχουν στην αγορά. Οι στόχοι και η στρατηγική των δύο εταιρειών θα πρέπει να 
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εξετάζεται προσεκτικά, ώστε να έχουν µια επιτυχηµένη εξαγορά. Η πιο κοινός και 

σηµαντικός στόχος για την εξαγορά είναι η αύξηση των καθαρών ταµειακών ροών ή η 

µείωση του κινδύνου, ή και τα δύο. Είναι ένα ζήτηµα το γεγονός ότι η διοίκηση που 

ασχολείται µε την εξαγορά είναι πολύ σηµαντική για την επιτυχία της ή για την 

αποτυχία της, Hansen R.(1987).  Η διοίκηση είναι συνήθως πιο αποτελεσµατική όταν 

αυτό αποτελείται από διάφορες οµάδες από διαφορετικούς τοµείς των επιχειρήσεων, 

όπως οι επιχειρήσεις µάρκετινγκ, ή της χρηµατοδότηση. Αυτού του είδους η 

στρατηγική είναι πιο αποτελεσµατική, επειδή καθένας από τους διαχειριστές 

επικεντρώνεται σε διαφορετικό στόχο και τα κέρδη του συγκεκριµένου τµήµατος του. 

Επιπλέον, κάθε διευθυντής παρουσιάζει τις ανησυχίες του και τις προτάσεις του 

σχετικά µε µια συγκεκριµένη πρόταση εξαγοράς. Η συζήτηση µεταξύ των διαφόρων 

διαχειριστών της εταιρίας συνήθως οδηγεί σε µια πιο ακριβή και επιτυχή εξαγορά.  

 Η αύξηση των συγχωνεύσεων και εξαγορών τα τελευταία χρόνια είχε πολλές 

επιπτώσεις στην παγκόσµια οικονοµία, Evans F., and Bishop D., (2001). Πολλοί 

οικονοµολόγοι επικεντρώθηκαν στην ανάλυση των συγχωνεύσεων και των εξαγορών 

και δήλωσαν ότι υπάρχουν 10 µεγάλες αλλαγές που σηµειώθηκαν στην αγορά λόγω του 

ότι τη τεράστιας αύξησης των συγχωνεύσεων και εξαγορών. Σύµφωνα µε έναν από 

αυτούς, µια σηµαντική αλλαγή είναι η τεράστια τεχνολογική επανάσταση που συνέβη, 

λόγω των συγχωνεύσεων. Μια άλλη αλλαγή είναι η µείωση του κόστους της 

επικοινωνίας και µεταφοράς. Επιπλέον, το πεδίο εφαρµογής των αγορών µετά την 

αύξηση σε εξαγορές και συγχωνεύσεις είναι πλέον διεθνές. Ο ανταγωνισµός για τις 

επιχειρήσεις σε όλες τις βιοµηχανίες είναι σήµερα υψηλότερος. Επιπλέον, οι νέες 

βιοµηχανίες που έχουν εισέλθει στην αγορά τα τελευταία χρόνια είναι παράγωγα των 

αποτελεσµάτων των συγχωνεύσεων και των εξαγορών. Οι κανονισµοί και οι 

περιορισµοί έχουν επίσης αυξηθεί σε ορισµένες βιοµηχανίες, ως αποτέλεσµα της 

αύξησης των συγχωνεύσεων και εξαγορών στην παγκόσµια αγορά. Μια άλλη αλλαγή 

που συνέβη και οφείλεται στην αύξηση των συγχωνεύσεων και εξαγορών είναι η 

ισχυρή οικονοµική ανάπτυξη σε όλες τις βιοµηχανίες. Επιπλέον, δεν υπάρχει διαφορά 

στο εισόδηµα και τον πλούτο των επιχειρήσεων. Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο 

σηµαντικό, εξαιτίας των συγχωνεύσεων και των εξαγορών οι αποδόσεις των µετοχών 

έχουν αυξηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, Evans F., and Bishop D., (2001). 
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2.2 Θεωρίες Trade Off και Pecking Order 

2.2.1 Trade Off 
 

  

 Η θεωρία Trade Off της κεφαλαιακής δοµής αναφέρεται στην ιδέα ότι η 

εταιρεία κάνει τις επιλογές της σχετικά µε το ποσό του χρέους και πόσο τα ίδια 

κεφάλαια χρησιµοποιούνται στον ισολογισµό. Πρώτοι οι Kraus και Litzenberger 

θεωρούν µια ισορροπία µεταξύ των κοστών βάρους της χρεοκοπίας και τα οφέλη 

εξοικονόµησης φόρου του χρέους. Μερικές φορές το κόστος λειτουργίας 

περιλαµβάνεται στην ισορροπία. Ένας από τους πιο σηµαντικούς σκοπούς της θεωρίας 

Trade Off είναι να εξηγήσει το γεγονός ότι οι εταιρείες συνήθως χρηµατοδοτούνται εν 

µέρει µε το χρέος και επίσης εν µέρει µε ίδια κεφάλαια. Η θεωρία αναφέρει τόσο τα 

πλεονεκτήµατα όσο και τα µειονεκτήµατα της χρηµατοδότησης µε το χρέος. Για 

παράδειγµα, ένα πλεονέκτηµα της χρηµατοδότησης από το χρέος είναι τα φορολογικά 

οφέλη του χρέους, Zhao T.  and Susmel Raul, (2008). Από την άλλη πλευρά, το 

κόστος της χρηµατοδότησης µε το χρέος είναι η χρηµατοπιστωτική κρίση, όπως το 

κόστος της πτώχευσης του χρέους και το µη κόστος πτώχευσης. Σύµφωνα µε την 

θεωρία Trade Off το οριακό όφελος από την περαιτέρω αύξηση της µείωση του χρέους 

είναι όταν υπάρχει αύξηση του χρέους, ενώ οι οριακές αυξήσεις του κόστους, έτσι ώστε 

η εταιρεία που είναι η βελτιστοποίηση της συνολικής αξίας της εστιάζοντας σε αυτό  

όταν επιλέγετε το ποσό χρέους και τα κεφάλαια που χρησιµοποιούν για να 

χρηµατοδοτήσουν, Zhao T.  and susmel Raul, (2008). 

 

 Το µοντέλο Trade Off αναγνωρίζει ότι η αναλογία του χρέους προς ίδια 

κεφάλαια είναι µη παρατηρήσιµη από εµπειρική σκοπιά και επίσης, χρησιµοποιεί µια 

µειωµένη εξίσωση φόρµας για να εκτιµηθεί µε άµεσο τρόπο η µερική παράµετρος 

ρύθµισης η οποία είναι γνωστή ως η ταχύτητα προσαρµογής. Επιπλέον, η θεωρία Trade 

Off κάνει την υπόθεση ότι οι επιχειρήσεις δεν µπορούν να επιτύχουν τις αναλογίες 

µόχλευσης, αλλά την άµεση συνειδητοποίηση ρύθµισης του χρέους τους για λόγους 

καθαρής θέσης κατά την πάροδο του χρόνου. Έτσι, οι εταιρείες χρησιµοποιούν τη 

διαφορά της τελευταίας περιόδου µεταξύ του δανεισµού προς ίδια κεφάλαια και χρέους 

τους προς ίδια κεφάλαια, Meglio O. and Risberg A., (2009). Με αυτόν τον τρόπο οι 
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επιχειρήσεις επιτυγχάνουν έναν πιο επιθυµητό δανεισµό προς ίδια κεφάλαια κατά την 

επόµενη περίοδο. 

 

 

Το µοντέλο που περιγράφει καλύτερα το Εµπόριο Off θεωρία είναι η εξής:  

ΔDi,t = γi(D*
i,t – Di,t-1)+ ei,t 

Όπου Di, t είναι η συνειδητοποίηση χρέους προς ίδια κεφάλαια κατά την περίοδο t 

DI, t είναι το χρέος προς ίδια κεφάλαια 

Δ είναι ο συντελεστής διαφοράς 

γ είναι η µερικός συντελεστής προσαρµογής και επίσης 0 και ei, t είναι ένα σφάλµα 

παλινδρόµησης. 

 

2.2.2 Pecking Order 
 

 Μια άλλη θεωρία για την κεφαλαιακή δοµή της επιχείρησης και τις αποφάσεις 

χρηµατοδότησης της είναι η θεωρία Pecking Order. Η θεωρία αυτή αναπτύχθηκε από 

τους Steward C. Myers και Nicolas Majluf το 1984. Σύµφωνα µε τη θεωρία Pecking 

Order οι επιχειρήσεις δίνουν προτεραιότητα στις πηγές χρηµατοδότησής τους, σύµφωνα 

µε την αρχή της ελάχιστης προσπάθειας ή της µικρότερης αντίστασης. Αυτό σηµαίνει 

ότι οι εταιρείες προτιµούν να αντλήσουν κεφάλαια ως µέσο χρηµατοδότησης έσχατης 

ανάγκης. Πρώτα χρησιµοποιούνται εσωτερικά κεφάλαια και τότε το χρέος εκδίδεται 

και όταν δεν υπάρχει περισσότερο χρέος προς ίδια κεφάλαια είναι το µέσο που 

χρησιµοποιείται. 

 

 Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες η θεωρία Trade Off 

αµφισβητήθηκε. O Miller, για παράδειγµα, έκανε µια έρευνα για τη θεωρία Trade Off. 

Σύµφωνα µε τον ίδιο οι φόροι είναι µεγάλοι και είναι βέβαιοι, ενώ από την άλλη 

πλευρά η πτώχευση είναι ένα σχεδόν σπάνιο φαινόµενο έτσι ώστε να έχει χαµηλό 

κόστος. Διατύπωσε, επίσης, την άποψη ότι αν η θεωρία Trade Off ήταν ακριβής τότε οι 

εταιρείες θα πρέπει να είχαν υψηλότερα επίπεδα χρέους από ό, τι έχουν στην 

πραγµατικότητα, Damodaran  Aswath,  (2001). 
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 Μια από τις προσεγγίσεις για τη θεωρία Trade Off γίνεται από τους Tian Zhao 

και Susmel (2004). Στην έρευνά τους που χρησιµοποιούν το φίλτρο Kalman, έτσι ώστε 

να δοκιµάσει το πρότυπο Trade Off µοντέλο της κεφαλαιακής διάρθρωσης. Στο 

συγκεκριµένο µοντέλο η παρατηρούµενη παράµετρος δανεισµού προς ίδια κεφάλαια 

λαµβάνεται ως ο σταθµισµένος µέσος όρος των δύο άλλων λόγων, το χρέος ως µη 

παρατηρήσιµoς στόχος της αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και του χρέους προς ίδια 

κεφάλαια της τελευταίας περιόδου. Οι Zhao και Susmel χρησιµοποίησαν το φίλτρο 

Kalman, γιατί τους δίνει την ευκαιρία να εκτιµήσουν άµεσα τις µη παρατηρήσιµες 

µεταβλητές δανεισµού προς ίδια κεφάλαια. Τα συµπεράσµατα που παρουσιάζονται 

στην εργασία τους είναι ότι η θεωρία για το Trade Off µοντέλο δεν µπορεί να 

απορριφθεί για το 32% έως 52% των επιχειρήσεων του δείγµατος που χρησιµοποιούν 

το πρότυπο του επιπέδου 5%. Επιπλέον,  εξετάζουν την αναλογία δανεισµού προς ίδια 

κεφάλαια συσχετιζόµενη µε τις βασικές µεταβλητές που προτείνονται στην κεφαλαιακή  

διάρθρωση. Τέλος, το συµπέρασµά τους είναι ότι υπάρχει υποστήριξη για τις 

εκτιµήσεις τους και για τη θεωρία Trade Off. 

 

 Ακόµα κι αν η θεωρία Trade Off είχε πολλές επικρίσεις θεωρείται ότι 

εξακολουθεί να είναι µία από τις αντιπροσωπευτικές θεωρίες της εταιρικής 

κεφαλαιακής διάρθρωσης. Επιπροσθέτως η ευελιξία του µοντέλου αυτού είναι πολύ 

δύσκολο να απορριφθεί εµπειρικά. Έχουν γίνει πολλές δοκιµές για να αποδειχθεί ότι η 

θεωρία Pecking Order είναι σωστή. Οι περισσότεροι από αυτούς τους αναλυτές δεν θα 

µπορούσαν να αποδείξουν τη σηµασία της θεωρίας Pecking Order για τον 

προσδιορισµό της κεφαλαιακής δοµής της επιχείρησης. Πολλοί συγγραφείς έχουν 

καταλήξει στο συµπέρασµα ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου υπάρχει µια προσέγγιση 

της πραγµατικότητας. 

 

 Μια έρευνα που προσπάθησαν να καταλάβουν την Θεωρία Pecking Order 

συντάχθηκε από τους Murray και Ζ. Frank Goyal Vidhan Κ. (2007). Στην έρευνά τους, 

προσπαθούν ταυτόχρονα να συγκρίνουν την θεωρία Pecking Order και τη θεωρία Trade 

Off. Χρησιµοποιώντας µια ευρεία διατοµή των αµερικανικών εταιρειών από το 1980 

µέχρι το 1998 δοκιµάζουν τη θεωρία Pecking Order εταιρικής µόχλευσης και επιπλέον 

κάνουν τη σύγκριση µε τη θεωρία Trade Off. Στην έρευνά τους δίδεται µια προέλευση 

του όρους δοµής προσαρµογής ως στόχο µιας καλύτερης εµπειρικά δοκιµής της µέσης 
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αναστροφής. Δυστυχώς οι προβλέψεις της θεωρίας Pecking Order δεν κατέχουν τα 

δεδοµένα. Από την άλλη πλευρά η θεωρία Trade Off έχει αποδειχθεί ότι είναι σωστή 

για τις επιχειρήσεις. Ισχυρή απόδειξη της µέσης µόχλευσης σε αναστροφή βρέθηκε από 

τον Frank και Goyal τόσο σε όρους αλλά και άνευ όρων οικονοµικών παραγόντων. Ένα 

άλλο συµπέρασµα είναι ότι η µόχλευση είναι πιο επίµονη σε χαµηλότερα επίπεδα από 

ό, τι σε υψηλότερα επίπεδα. Επιπλέον, όταν υπάρχει χρέος που είναι αναγνωρισµένο, 

δεν υπάρχει δολάριο για αντικατάσταση του δολαρίου µε νέο χρέος και ως γεγονός η 

µόχλευση µειώνεται. Τέλος, υποστηρίζουν ότι οι µεγάλες επιχειρήσεις αυξάνουν το 

χρέος τους, προκειµένου να πληρώσει τα µερίσµατα, ενώ οι µικρές επιχειρήσεις 

µειώνουν το χρέος τους, ενώ θα καταβάλλουν τα µερίσµατα. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3   ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

3.1 Ο όµιλος LVMH εξαγοράζει την Fendi 
	  
	   Ο όµιλος LVMH πλήρωσε € 295 εκατοµµύρια (US $ 259,2 εκατοµµύρια) για 

τον έλεγχο της πλειοψηφίας της Fendi, τον γνωστό ιταλικό οίκο µόδας ο οποίος 

περιλαµβάνει δηµοφιλή αξεσουάρ τσάντες και ρολόγια χειρός. Η ανακοίνωση έγινε 

στις 27 Νοέµβρη του 2001, σε µια κοινή δήλωση της LVMH µε την Prada, µια άλλη 

κορυφαία ιταλική εταιρεία µόδας. Μαζί, οι δύο είχαν κατείχαν το 51% της Fendi από το 

1999. Η LVMH απέκτησε µερίδιο 25,5% της Prada, δίνοντας στον όµιλο το 51% του 

µετοχικού κεφαλαίου του οίκου Fendi. Η οικογένεια Fendi κατέχει το 49%. Ο Yves 

Carcelle, πρόεδρος του Οµίλου Fashion LVMH, ονόµασε τη συναλλαγή  ως ένα πολύ 

θετικό στρατηγικό βήµα. Το  εµπορικό σήµα Fendi στο παρελθόν έχει αποδείξει την 

αξία του, έχοντας µακροπρόθεσµες προοπτικές ανάπτυξης. Η αλλαγή στον έλεγχο δεν 

επηρέασε την παραγωγή και την εµπορία σε παγκόσµιο επίπεδο, ή τη διανοµή των 

ρολογιών Fendi (λιανική $ 400 - $ 1.000) από την ελβετική Taramax Α.Ε., στο πλαίσιο 

της συνεργασίας µε την Fendi. Επίσης, η στενή ιδιοκτησία και διαχείριση της Fendi 

σηµαίνει µεγαλύτερη έµφαση στρατηγικά, ισχυρότερη ανάπτυξη του προϊόντος, καθώς 

και µια πιο διαχειρίσιµη κατάσταση. Η συµφωνία άνοιξε τον δρόµο για την ταχύτερη 

ανάπτυξη σε µία από τις µεγαλύτερες µάρκες πολυτελείας στην Ιταλία. Από τον 

Οκτώβριο του 1999, σηµαντική πρόοδος έχει σηµειωθεί στην αναδιοργάνωση και την 

ανάπτυξη της Fendi σε συνεργασία µε την Prada και την οικογένεια της Fendi. Σε µόλις 

18 µήνες, για παράδειγµα, ο αριθµός των καταστηµάτων Fendi στο παγκόσµιο δίκτυό 
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της έχει αυξήθηκε από τέσσερα έως 83. Σχεδόν τα δύο τρίτα των πωλήσεων του οίκου 

Fendi προέρχονται από τα καταστήµατά της, σε σύγκριση µε λιγότερο από το ένα 

τέταρτο τον Οκτώβριο του 1999. 

 

  

3.2 Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση 
 

 Τα παρακάτω αποτελέσµατα πρόκειται να εκτιµήσουν τις συνολικές επιδόσεις 

της επιχείρησης κατά το έτος της ανακοίνωσης της εξαγοράς αλλά και το επόµενο έτος 

αυτής της επιχειρηµατικής συµφωνίας. Μετά τη συλλογή των δεδοµένων για την 

εταιρία του δείγµατος υπολογίστηκαν οι χρµατοοικονοµικοί δείκτες της κεφαλαιακής 

διάρθρωσης. Η συλλογή των οικονοµικών και λογιστικών πληροφοριών έγινε από την 

βάση δεδοµένων Thomson One και Bloomberg. Οι υπολογισµοί  εκτελέστηκαν σε ένα 

αρχείο του Microsoft Office Excel, σύµφωνα µε τους τύπους που αναφέρονται στο 

τµήµα Μεθοδολογίας σε αυτό την εργασία. Οι δείκτες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, η 

πρώτη είναι για το έτος όπου έγινε η ανακοίνωση και η δεύτερη  κατηγορία 

περιλαµβάνει  τα οικονοµικά στοιχεία όπου αφορούν τα αποτελέσµατα της επόµενης 

χρονιάς.  Όλοι οι αριθµοί που αναφέρονται, αντιστοιχούν στο νόµισµα του ΕΥΡΩ. Οι 

δείκτες που υπολογίζονται στην εργασία, έχουν επιλεχθεί έτσι ώστε να δώσουν µια 

πλήρη εικόνα για τις συνέπειες της εταιρίας LVHM GROUP  µετά την ανακοίνωση της 

εξαγοράς της FENDI GROUP.  

  

 Επιπλέον, έγιναν οι απαραίτητοι  υπολογισµοί , προκειµένου να εκτιµηθεί η 

βαθµολογία για την κύρια εταιρία πριν από την ανακοίνωση εξαγοράς και µετά την 

εξαγορά. Το εύρος της βαθµολογίας µπορεί να κυµαίνεται από ΑΑΑ (ασφαλέστερη) 

έως D (χρεωκοπία). Οι εταιρίες που έχουν αξιολογηθεί πάνω από BBB (διαβάθµιση 

από την S & P, στη Moody's ισχύει  το Baa) µπορούν να χαρακτηριστούν ως 

επενδυτικές βαθµίδες από την άποψη της εταιρίας της διαβάθµισης προσθέτοντας ένα 

σχετικό κίνδυνο αθέτησης. Οι εταιρείες οι οποίες εκτιµώνται κάτω από BBB 

χαρακτηρίζονται ως εταιρίες υψηλού κινδύνου. Οι πίνακες αυτοί εκτίθενται στο 

Παράρτηµα Ι. Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις όπου η εταιρείες µπορούν  έχουν 

υψηλότερη βαθµολογία πριν από τη συµφωνία και µετά την συγχώνευση ή την εξαγορά 

η αξιολόγηση να υποβαθµίστηκε. Από την άλλη πλευρά, πολλές εταιρείες οι οποίες 

κατατάχθηκαν µε υψηλότερη βαθµολογία µετά την συγχώνευση ή την εξαγορά τους 
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ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις η βαθµολογία µετά την συµφωνία που επετεύχθη έφτασε 

στην καλύτερη δυνατή (ΑΑΑ). Οι εκτιµήσεις της βαθµολογία επεξεργάστηκαν από το  

αρχείο του Microsoft Excel το οποίο συνοδεύεται µε το βιβλίο του Damodaran Aswath, 

Applied Corporate Finance, 2η έκδοση, 2006, Wiley. Στο ίδιο αρχείο του Excel 

εκτιµάται επίσης και το default spread της κάθε εταιρείας. Υπάρχει κίνδυνος σε κάθε 

εταιρεία για χρεοκοπία που συνδέεται µε τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT), τα 

τρέχοντα έξοδα τόκων και τα τρέχοντα µακροπρόθεσµα επιτόκια των οµολόγων του 

Δηµοσίου (risk free rate). Επιπλέον, η αξιολόγηση και ο κίνδυνος αθέτησης των 

εταιρειών,  εξαρτώνται από το µέγεθός τους και από πόσο επικίνδυνες είναι.  

 

 Επιπροσθέτως, το default spread που συνοδεύεται µε την βαθµολογία της 

εταιρείας, προσφέρουν ένα σηµαντικό πρώτο βήµα για την χρµατοοικονοµική ανάλυση 

ναν και µετρά µόνο το ασφάλιστρο για τον κίνδυνο αθέτησης. Αυτό το αρχείο Excel 

µπορεί να εκτιµήσει, εκτός από τον κίνδυνο αθέτησης και την βαθµολογία, το κόστος 

του χρέους και το ποσοστό κάλυψης τόκων. Σε αυτό το σηµείο, πρέπει να αναφερθεί 

οτι για τους υπολογισµούς του EBIT της εταιρείας χρησιµοποιήθηκε το  EBIT ή όπως 

ονοµάζονται τα λειτουργικά έσοδα, τα οποία µετρούν την αποδοτικότητα µιας 

επιχείρησης, αλλά δεν συµπεριλαµβάνουν τους τόκους και τα έξοδα του φόρου 

εισοδήµατος, Frank, M.Z. and v.K. Goyal, (2003). Όταν οι επενδυτές, µέτοχοι ή οι 

οµολογιούχοι σχεδιάζουν µια αλλαγή στη δοµή του κεφαλαίου µιας επιχείρησης, το 

πρώτο πράγµα που πρέπει να αξιολογηθεί είναι η δυνατότητα κερδών της εταιρείας που 

αντανακλώνται από EBIT και EBTIDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, και 

αποσβέσεις), τότε λαµβάνεται η απόφαση σχετικά µε τη βέλτιστη χρήση των ιδίων 

κεφαλαίων σε σχέση µε το χρέος. Το EBIT αναφέρεται στην Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων κάθε επιχείρησης, έτσι ώστε να είναι εύκολα προσβάσιµο. 

 

 

3.3 Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών Δεικτών - Μέτρα κερδοφορίας 
 

 Ένα σηµαντικό και άκρως απαραίτητο εργαλείο για την κατανόηση και 

ερµηνεία των οικονοµικών καταστάσεων είναι η ανάλυση χρηµατοοικονοµικών 

δεικτών. Η χρηµατοοικονοµική ανάλυση των δεικτών βοηθά σε µεγάλο βαθµό στην 

εστίαση και κατεύθυνση της προσοχής στο τι έχει να αποκαλύψει η οικονοµική 

κατάσταση µιας επιχείρησης. Επιπλέον, οι δείκτες έχουν την εξουσία και τη δύναµη να 
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εντοπίσουν και να υπογραµµίσουν τυχόν επικερδής και µη επικερδής αποδόσεις. 

Ακόµα, κάθε είδους αλλαγές, παρατυπίες, εκπλήξεις µπορούν να γίνουν αντιληπτές και 

ίσως είναι απαραίτητη περαιτέρω έρευνα για τη βιωσιµότητα της εταιρείας στο µέλλον 

ή ακόµα και το τρέχον έτος, Allen, L., Jagtiani, J., Peristiani, S., Saunders, A., 

(2004). Η σχέση µεταξύ των διαφόρων στοιχείων και των οικονοµικών καταστάσεων 

µπορεί να περιγραφεί µέσω εκατοντάδων  αναλογιών. Είναι πάντα σηµαντικό να 

γνωρίζουµε εκ των προτέρων ποια πτυχή της απόδοσης των επιχειρήσεων ερευνάµε 

διότι µερικές φορές µπορεί να είναι παραπλανητική και παρερµηνευθεί, Berger,  A.N.,  

Bonaccorsi  di  Patti,  E.,  (2006). 

 Οι παρακάτω πίνακες αναφέρουν τους δείκτες όπως αυτοί υπολογίστηκαν και 

χωρίζονται σε δύο περιόδους, όπως αναφέρεται ανωτέρω. Ακολουθούν η 

χρηµατοοικονοµική ανάλυση των δεικτών  και η κεφαλαιακή αναδιάρθρωση. 

. 

 
Πίνακας 1. – Financial Ratio Analysis 
Ratios  Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 

ΕΞΑΓΟΡΑ  

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΞΑΓΟΡΑ 

ROA 0.83 0.33 
ROE 0.17 0.10 
ROC 0.11 0.03 
EPS 2.50 2.19 
TIE 6.35 2.40 
D/E 1.37 0.24 
Dividend yield 0.15 0.06 
P/E 6.42 18.50 
Interest Coverage Ratio 0.23 4.25 

Current Ratio 1.43 1.67 

Working Capital -321,622,738.10 324,922,619.05 

 

 

 Ο πρώτος και πολύ σηµαντικός δείκτης είναι η αναλογία απόδοσης ενεργητικού 

(ROA), η οποία υπολογίζει την ικανότητα λειτουργίας της εταιρείας στην 

πραγµατοποίηση κερδών από το ενεργητικό του. Η τιµή του ROA πριν την ανακοίνωση 

της εξαγοράς ήταν 0.83, ενώ κατά τα έτη µετά την ανακοίνωση της εξαγοράς η αξία της 

αναλογίας έπεσε σε 0,33. Υπάρχει µια µικρή διαφορά στις δύο περιόδους, αλλά αυτό 
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δείχνει ότι η επιχείρηση κατά τα έτη µετά την ανακοίνωση της εξαγοράς έδειξε 

λιγότερη ικανότητα να παράγει κέρδη από τα περιουσιακά της στοιχεία. Ο δεύτερος 

δείκτης είναι για η Απόδοση των Ιδίων Κεφαλαίων (ROE), ο οποίος µετρά την 

ικανότητα µιας επιχείρησης να παράγει  κέρδη από τη σκοπιά των επενδυτών του 

µετοχικού κεφαλαίου το οποίο συσχετίζεται µε ίδια κεφάλαια που επενδύθηκαν. Όπως 

µπορούµε να δούµε στην πρώτη περίοδο, η αξία του ROE είναι ίση µε 0.17, ενώ ο στη 

δεύτερη περίοδο παρουσιάζει µείωση και ο λόγος είναι ίσος µε 0.10. Συγκρίνοντας 

αυτούς τους δύο δείκτες µπορούµε να αναγνωρίσουµε ότι κατά τη δεύτερη περίοδο η 

LVMH GROUP στο σύνολό της δεν κατάφερε να κάνει µια βέλτιστη χρήση των 

επενδυτικών κεφαλαίων προκειµένου να παράξει κέρδη.  

 

 Επόµενη είναι η αναλογία απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROC), η οποία µετρά την 

απόδοση που σχετίζονται µε τα λειτουργικά έσοδα του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί 

στην επιχείρηση, ενώ από τον παραπάνω πίνακα µπορούµε να δούµε ότι κατά την 

πρώτη περίοδο η αναλογία ήταν ίση µε 0,11, ενώ κατά τη δεύτερη περίοδο η αναλογία 

µειώθηκε στο 0,03. Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν ότι η πραγµατική απόδοση των 

απασχολούµενων κεφαλαίων ήταν µικρότερη κατά τα έτη µετά την ανακοίνωση αλλά 

και την ολοκλήρωση της εξαγοράς. Επιπλέον, η LVMH GROUP δεν κατόρθωσε να 

αυξήσει τα κέρδη της ή δεν είχε το περιθώριο να χρησιµοποιήσει τα κεφάλαιά της για 

να αυξήσει τις πωλήσεις της. Ένας άλλος πολύτιµος και χρήσιµος δείκτης είναι τα 

κέρδη ανά µετοχή (EPS), ο οποίος µετρά τα συνολικά κέρδη των κατόχων µετοχών των 

εταιρειών. Όπως βλέπουµε τα κέρδη EPS κατά τη δεύτερη περίοδο υπολογίστηκαν  

2.19, ενώ κατά την πρώτη περίοδο η αναλογία είναι 2.50. Αυτό σηµαίνει ότι µετά την 

ανακοίνωση, οι µέτοχοι είχαν κερδίσει περισσότερα κέρδη από τα ίδια κεφάλαια τους.  

 

 Ο λόγος TIE ενηµερώνει όλους τους επενδυτές και τους µέτοχους σχετικά µε 

την ικανότητα των εταιρειών να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Για να ολοκληρώσουν ή 

να συνεχίσουν τις διαδικασίες των συγχωνεύσεων ή των εξαγορών, οι εταιρείες 

συνήθως παίρνουν δάνεια και άρα δηµιουργούνται επιπλέον υποχρεώσεις στις 

τράπεζες. Ως εκ τούτου, η ικανότητα της εταιρίας LVMH GROUP να ικανοποιεί τις 

πληρωµές του χρέους της ήταν αρκετά µειωµένη κατά τη δεύτερη περίοδο, διότι το ΤΙΕ 

µειώθηκε από 6.35 ως 2.40. Επόµενος δείκτης είναι ο πιο γνωστός και πολύ σηµαντικός 

δείκτης Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια. Αυτή η αναλογία µπορεί να εκτιµήσει το χρέος ως 

ποσοστό της λογιστικής αξίας της καθαρής θέσης της εταιρείας. Με άλλα λόγια, είναι 

οι πληροφορίες που µπορούν να εξαχθούν από τους ισολογισµούς των επιχειρήσεων 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  - ΜΒΑ EXECUTIVE 

 
34 

σχετικά µε τη µόχλευση τους, η οποία σχετίζεται µε το χρέος ως τρόπος 

χρηµατοδότησης των επενδύσεων. Έτσι, ο δείκτης του χρέους προς τα ίδια κεφάλαια 

υπολογίζει τη µόχλευση από τη αφαίρεση του συνολικού χρέους από τα ίδια κεφάλαια 

των µετόχων.  

 

 Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στην εργασία αυτή χρησιµοποιείται η αγοραία αξία 

των ιδίων κεφαλαίων και της λογιστικής αξίας του χρέους, η οποία θεωρείται ότι είναι 

ίση µε την αγοραία αξία της. Από τον παραπάνω πίνακα είναι προφανές ότι υπήρξε µία 

µείωση κατά τη δεύτερη περίοδο. Σύµφωνα µε την πρώτη περίοδο, η οποία 

υπολογίστηκε να είναι 1.37 και στη συνέχεια µειώθηκε σε 0.24, περισσότερο από 1 

µονάδα απώλεια. Η µερισµατική απόδοση είναι ένα σηµαντικό µέτρο, επειδή αξιολογεί 

τις συνολικές αποδόσεις από τα µερίσµατα που επίσης εξαρτώνται από την τιµή ανά 

µετοχή. Επιπλέον, η µερισµατική απόδοση θα µπορούσε επίσης να θεωρηθεί ως µέτρο 

του κινδύνου από τους επενδυτές, δηλαδή, όσο µεγαλύτερη είναι η µερισµατική 

απόδοση τόσο πιο αυξηµένος είναι ο κίνδυνος απόδοσης µερισµατικού κεφαλαίου. Η 

µερισµατική απόδοση για την πρώτη περίοδο φτάνει στο 0.15, ενώ κατά την δεύτερη 

περίοδο σηµειώνεται µια πτώση στο 0.06, το γεγονός αυτό σηµαίνει ότι οι συνολικές 

αποδόσεις από τα µερίσµατα σηµείωσαν πτώση κατά την δεύτερη περίοδο. Η 

µεγαλύτερη και πιο ουσιαστική µέτρηση για την εκτίµηση της αγοραίας αξίας της 

εταιρείας για τα κέρδη της εταιρίας από τα ίδια κεφάλαια είναι η αναλογία  Τιµής - 

Κέρδη (P / E), η οποία υπολογίζεται διαιρώντας το µέσο όρο τιµής της µετοχής µε τα 

κέρδη ανά µετοχή (EPS) . Η αναλογία P / E εξαρτάται από τη µόχλευση της 

επιχείρησης. Σύµφωνα µε τον Jonathan Berk και Peter DeMarzo, Corporate Finance, 

2007, (σελ. 31), οι αρνητικές τιµές του P / E ratio δεν έχουν καµία χρήση. Μετά τους 

κατάλληλους υπολογισµούς που έγιναν το P / E ratio για την πρώτη περίοδο είναι ίση 

µε 6.42 και για τη δεύτερη περίοδο η αναλογία είναι 18.50, η αύξηση αυτή µπορεί να 

εξηγηθεί εύκολα, γιατί η εξαγορά  έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της αξίας της 

επιχείρησης. 

 

  Η επόµενη σχέση που ακολουθεί είναι ο λόγος κάλυψης των τόκων που µετρά  

την ικανότητα της εταιρείας να καταβάλει τις πληρωµές των τόκων της από τα κέρδη 

προ φόρων και προ-χρέους, ωστόσο, αυτή η αναλογία δεν υπολογίζει την ικανότητα της 

επιχείρησης να εξοφλήσει το κεφάλαιο για τα εκκρεµή χρέη. Επιπλέον, ο υψηλότερος 

δείκτης κάλυψης τόκων είναι πιο δυνατός για την επιχείρηση ώστε να ανταποκριθεί 

στις πληρωµές από τα κέρδη της. Ένα παράδοξο αυτού του λόγου είναι ότι ακόµα κι αν 
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πολλές εταιρείες µπορεί να έχουν τον ίδιο δείκτη κάλυψης τόκων θα µπορούσαν να 

είναι σε διαφορετικά επίπεδα κινδύνου. Ο µέσος όρος του δείκτη κάλυψης τόκων 

φαίνεται να είναι 0.23 για την πρώτη περίοδο, ενώ για τη δεύτερη είναι 4.25, αυτό 

σηµαίνει ότι µετά την εξαγορά που ολοκληρώθηκε, η εταιρία απέκτησε την ικανότητα 

να αποπληρώσει τις εκκρεµείς οφειλές της. Στη συνέχεια ακολουθεί η τρέχουσα 

αναλογία που υπολογίζεται από τον τύπο: Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµες 

Υποχρεώσεις (CA / CL). Ο δείκτης µετρά την βραχυπρόθεσµη ρευστότητα της 

εταιρείας. Το ελάττωµα της τρέχουσας αναλογίας βρίσκεται στην έλλειψη 

πληροφόρησης των πραγµατικών αποθεµάτων και των εισπρακτέων λογαριασµών που  

έχουν οι εταιρείες. Θα µπορούσε να είναι παραπλανητικός ένας υψηλός δείκτης 

τρέχουσας αναλογίας διότι µπορεί να περιέχει τεράστια κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία και επειδή την ίδια στιγµή το επίπεδο της ρευστότητας θα µπορούσε να είναι 

πολύ χαµηλό, αλλά σε γενικές γραµµές είναι ένα χρήσιµο εργαλείο για την εκτίµηση 

της ρευστότητας. Συγκρίνοντας τις δύο περιόδους στο πεδίο της τρέχουσας αναλογίας, 

θα µπορούσε να κατανοήσουµε ότι η δεύτερη περίοδος αντιπροσωπεύει µια πιο ρευστή 

κατάσταση των επιχειρήσεων. Τα αποτελέσµατα στον παραπάνω πίνακα δείχνουν ότι 

στην πρώτη περίοδο, CA / CL είναι 1,43 και στην δεύτερη είναι 1,67. 

 

  Ο τελευταίος λόγος είναι ο λόγος κεφαλαίου εργασίας, ο οποίος υπολογίζεται 

µε την αφαίρεση των τρεχουσών υποχρεώσεων από τα κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία (CA-CL). Αυτή η αναλογία είναι ένα εργαλείο για τη µέτρηση της λειτουργίας 

της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Το Working Capital µπορεί να είναι ένα καλά 

µελετηµένο µέρος του λειτουργικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που το Working Capital 

είναι αρνητικό (βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις είναι περισσότερες από τα 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία), θεωρείται ότι ως έλλειµµα εργασίας 

κεφαλαίου. Η υπόθεση αυτή εµφανίζεται κατά την πρώτη περίοδο της έρευνας της 

εργασίας και έχει  αποτέλεσµα ίσο µε  -321,622,738.10, κατά τη δεύτερη περίοδο το 

αποτέλεσµα είναι ίσο µε 324,922,619.05. Το θετικό κεφάλαιο κίνησης είναι 

υποχρεωτικό για τη σταθερότητα και την ασφάλεια ότι η εταιρεία είναι σε θέση να 

συνεχίσει τις δραστηριότητές της, ενώ την ίδια στιγµή έχει αρκετά κεφάλαια για τα 

χρέη της και τις λειτουργικές δαπάνες της. 
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Πίνακας 2. – Capital Structure Analysis  
 Capital Structure  Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 

ΕΞΑΓΟΡΑ  (σε ΕΥΡΩ) 

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΞΑΓΟΡΑ (σε ΕΥΡΩ) 

MV of Equity 2,188,685,874 4,289,246,985 
MV OF Debt 2,263,411,000 1,643,900,000 
Firm Value 4,452,096,874 5,933,146,985 
Interest expenses 63,200,000 54,900,000 
Cost of equity 13,10% 13,42% 
Cost of Debt 14,52% 5,40% 
WACC 13,99% 11,67% 
Rating A AA 
 

 Συνεχίζοντας την έρευνα, υπάρχει µια έκθεση από τους βασικούς παράγοντες 

των διαδικασιών της Κεφαλαιακής Αναδιάρθρωσης όπως φαίνεται στον παραπάνω 

πίνακα. Το πρώτο κλειδί είναι η αγοραία αξία των ιδίων κεφαλαίων που µετρήθηκε από 

τον πολλαπλασιασµό των µετοχών της κάθε εταιρείας µε το µέσο όρο των τιµών των 

µετοχών. Στην πρώτη περίοδο, η αγοραία αξία των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης 

είναι € 2,188,685,874 ενώ στη δεύτερη είναι €4,289,246,985, έτσι ώστε η αγοραία αξία 

των ιδίων κεφαλαίων κατά τη δεύτερη περίοδο αυξάνεται. Επιπλέον, η τιµή της αγοράς 

του χρέους θεωρείται ότι είναι ίση µε τη λογιστική αξία του χρέους και προέρχεται από 

την εξαγωγή από τις οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης από Σύνολο  των 

Υποχρεώσεων.  

 

 Υπάρχει µείωση των ποσών της αγοραίας αξίας του χρέους από την πρώτη 

περίοδο στην δεύτερη περίοδο όπως φαίνεται από τον πίνακα: € 2,263,411,000 σε € 

1,643,900,000. Η αξία της επιχείρησης µπορεί να θεωρηθεί ως η αγοραία αξία της 

επιχείρησης στο σύνολό της. Είναι το άθροισµα των τιµών της αγοράς των ιδίων 

κεφαλαίων και του δανεισµού. Όπως είναι αναµενόµενο η αξία των εταιρειών για την 

πρώτη περίοδο είναι µικρότερη από τη δεύτερη περίοδο, από € 4,452,096,874 σε € 

5,933,146,985. Ένα άλλο στοιχείο που εξάγεται από τις οικονοµικές καταστάσεις είναι 

τα έξοδα από τους τόκους. Αυτές οι δαπάνες είναι το τίµηµα που πληρώνουν οι 

επιχειρήσεις για τα κεφάλαια δανεισµού. Είναι προφανής η µείωση των δαπανών αυτών 

από την πρώτη περίοδο στην δεύτερη από  € 63,200,000 σε € 54,900,000. Το επόµενο 
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βήµα είναι να υπολογιστεί το κόστος των ιδίων κεφαλαίων που αντιπροσωπεύει την 

αναµενόµενη απόδοση της εταιρείας ότι την απαίτηση των µετόχων. Έχοντας συλλέξει 

τα απαραίτητα δεδοµένα, (από το Bloomberg, Thomson One και άλλες γνωστές πηγές, 

όπως το Yahoo Finance), τα  µετρήθηκαν  beta, οι χωρίς κίνδυνο τιµές, τα ασφάλιστρα, 

και το κόστος των ιδίων κεφαλαίων. Κατά την πρώτη περίοδο, το κόστος των ιδίων 

κεφαλαίων έφτασε στο 13.10%, ενώ κατά τη δεύτερη περίοδο, το ποσοστό των 

αποδόσεων το οποίο απαιτούν οι επενδυτές από τις επιχειρήσεις για να επενδύσουν 

είναι 13.42%. Τα αποτελέσµατα αυτά αποκαλύπτουν την αίσθηση ότι υψηλότερες 

αποδόσεις απαιτούνται µετά την εξαγορά που ολοκληρώθηκε, από τους επενδυτές 

προκειµένου να επενδύσουν τα χρήµατά τους σε νέες επενδύσεις.  

 

 Επιπλέον, το κόστος του χρέους που προκύπτει είναι ότι το κόστος που έχει µια 

επιχείρηση για να δανειστεί τα χρήµατα και τη χρηµατοδότηση των έργων του. Κατά 

την πρώτη περίοδο η τιµή του κόστους αυτού είναι 14.52%, ενώ κατά τη δεύτερη 

περίοδο, υπάρχει µία µείωση  που φθάνει την τιµή του 5.40%. Έτσι, υπάρχει µικρότερο 

κόστος που απαιτείται, µετά την εξαγορά που ολοκληρώθηκε, για τα κεφάλαια 

δανεισµού. Το τελευταίο στοιχείο της κεφαλαιακής διάρθρωσης είναι το µέσο 

σταθµισµένο κόστος κεφαλαίου (WACC), το οποίο απαιτεί ένα ποσό της επιστροφής 

για την αξιολόγηση της επένδυσης του έργου, που έχει σηµαντική επίδραση στην 

επιχείρηση. Το WACC είναι το κόστος του κεφαλαίου, αλλά είναι σταθµισµένα τα 

στοιχεία του. Όταν οι αυξήσεις WACC (υπολογισµός beta και αναµενόµενη αύξηση 

των αποδόσεων), υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος για την εταιρεία, ενώ την ίδια στιγµή 

µειώνεται η αποτίµηση. Το WACC κατά την πρώτη περίοδο είναι 13.99% και κατά τη 

δεύτερη περίοδο, το WACC µειώθηκε στο 11.67% ώστε να υπάρχει µικρότερος 

κίνδυνος για την εταιρία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Μελέτη Περίπτωσης LVMH - FENDI 
 
 

4.1  Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας  
  

Αρχικά παρουσιάζεται η πορεία της τιµής της µετοχής LVMH Moet Hennessy 

Louis Vuitton (MC.PA) πριν και µετά την εξαγορά της FENDI όπως αυτή 

αποτυπώνεται στα δύο διαγράµµατα που ακολουθούν. Εύκολα κανείς αναγνωρίζει 

την πτωτική πορεία της µετοχής πριν την ανακοίνωση της  εξαγοράς. Στη συνέχεια 

παρατηρείται µια αναστροφή στη πορεία της µετοχής που φαίνεται να κερδίζει έδαφος 

και να ανακάµπτει από την στιγµή της ανακοίνωσης της εξαγοράς και µετά.  

Επίσης και στα δύο διαγράµµατα η ύπαρξη τάσης είναι εµφανής πράγµα που οδηγεί 

στην έλλειψη στατικότητας της χρονοσειράς (ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας). 

 

 

Πριν την εξαγορά 
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Μετά την εξαγορά 
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Όσον αφορά τις στατιστικές, ένα τεστ µοναδιαίας ρίζας εξετάζει αν µια 

µεταβλητή χρονική σειρά είναι µη στάσιµη χρησιµοποιώντας ένα µοντέλο 

αυτοπαλινδρόµησης. Ένα πολύ γνωστό τεστ που ισχύει σε µεγάλα δείγµατα είναι ο 

επαυξηµένος έλεγχος Dickey-Fuller. Τα  βέλτιστα πεπερασµένα σε δειγµατοληπτικούς 

ελέγχους για µοναδιαία ρίζα σε αυτοπαλίνδροµα µοντέλα αναπτύχθηκαν από τον John 

Denis Sargan και Alok Bhargava.  

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι έλεγχοι µοναδιαίας ρίζας χρησιµοποιούν την ύπαρξη 

µοναδιαίας ρίζας ως µηδενική υπόθεση. 

Συγκεκριµένα οι υποθέσεις είναι: 

0

1

: (1)
: (0)

H P I
H P I

:
:

 

 

Ο έλεγχος Dickey-Fuller για την µετοχή έγινε µε το πρόγραµµα Eview v. 6.0 και 

παρουσιάζεται στους πίνακες που ακολουθούν. 

 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  - ΜΒΑ EXECUTIVE 

 
40 

 
 
Πριν την εξαγορά 
 
Null Hypothesis: P has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=17) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.939703  0.7752 

Test critical values: 1% level  -3.443663  
 5% level  -2.867304  
 10% level  -2.569902  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 
 
 
Μετά την εξαγορά 
 
 
Null Hypothesis: P has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=23) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.945131  0.7740 

Test critical values: 1% level  -3.434262  
 5% level  -2.863155  
 10% level  -2.567678  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values 

 
 
 
 
 

Από τα αποτελέσµατα των δύο πινάκων διαπιστώνεται ότι δεν µπορεί να 

απορριφθεί η µηδενική υπόθεση ( και σε επίπεδο σηµαντικότητας 10%). Εποµένως 

συµπεραίνεται ότι η τιµή της µετοχής είναι µη-στατική µεταβλητή. 
 

Στη συνέχεια εξετάζεται αν η απόδοση της µετοχής, ( )1 ln lnt tR P P−= − , έχει µοναδιαία 

ρίζα ή όχι. 

 

Οι υποθέσεις που ελέγχονται εδώ είναι: 

0

1

: (1)
: (0)

H R I
H R I

:
:
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και τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν. 

 

 
Πριν την εξαγορά 

Null Hypothesis: R has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=17) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -21.16484  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.443691  
 5% level  -2.867317  
 10% level  -2.569909  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values 

 
 
 
Μετά την εξαγορά 
 
Null Hypothesis: R has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=23) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -39.08361  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.434262  
 5% level  -2.863155  
 10% level  -2.567678  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Τα αποτελέσµατα των δυο πινάκων οδηγούν σε απόρριψη της µηδενικής 

υπόθεσης (και σε επίπεδο σηµαντικότητας 1%). 

Εποµένως συµπεραίνεται ότι η απόδοση της µετοχής είναι στατική  

 

 Στη συνέχεια διερευνάται η ύπαρξη «εκτροπής» (break) στις παρατηρήσεις του 

δείγµατος. Ο έλεγχος ύπαρξης εκτροπής στις παρατηρήσεις έγινε κάτω από δυο 

διαφορετικές προσεγγίσεις:  

(α) Θεωρώντας ότι είναι γνωστή η ηµεροµηνία της εκτροπής και ταυτίζεται µε την 

ηµεροµηνία ανακοίνωσης της εξαγοράς 28/11/2001. 

(β)  Θεωρώντας άγνωστη την ηµεροµηνία της εκτροπής και εποµένως αυτή η 

ηµεροµηνία προκύπτει ενδογενώς από τα δεδοµένα. 
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4.2 Έλεγχος Δοµικής Εκτροπής (Structural Break)  
 
 
 Eδώ, εξετάζεται εµπειρικά η υπόθεση αν υπάρχει δοµική εκτροπή της µετοχής 

πριν και µετά την εξαγορά. Συγκεκριµένα οι υποθέσεις είναι: 

0 :H  Δεν υπάρχει εκτροπή της χρονοσειράς 

1 :H  Υπάρχει εκτροπή της χρονοσειράς 

 

Για την εφαρµογή του ελέγχου αρχικά εφαρµόσθηκε ένα υπόδειγµα  ARIMA  το 

οποίο περιγράφει ικανοποιητικά την πορεία της µετοχής. Η διαδικασία εφαρµογής του 

υποδείγµατος  ARIMA  στις παρατηρήσεις έγινε µε την διαδικασία Box-Jenkins. Έτσι 

χρησιµοποιήθηκε η απόδοση της µετοχής λόγω της στατικότητας της.

 Διαπιστώθηκε ότι η πορεία της απόδοσης της µετοχής περιγράφεται 

ικανοποιητικά µε ένα υπόδειγµα 4 4(4,4) :  t t t tARMA R R e eα β− −= + +  , όπου e  το λάθος 

της παλινδρόµησης. Η εκτίµηση του υποδείγµατος παρουσιάζεται στον παρακάτω 

πίνακα: 

 
 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (4,4)ARMA  
 
Dependent Variable: R   
Method: Least Squares   
Date: 10/13/00   Time: 19:39   
Sample (adjusted): 1/10/2000 12/31/2007  
Included observations: 2068 after adjustments 
Convergence achieved after 10 iterations  
MA Backcast: 1/04/2000 1/07/2000  

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     α  -0.886378 0.041027 -21.60489 0.0000 
β  0.891776 0.040251 22.15528 0.0000 
     
     R-squared 0.007550     Mean dependent var 8.22E-05 

Adjusted R-squared 0.007070     S.D. dependent var 0.020209 
S.E. of regression 0.020138     Akaike info criterion -4.971461 
Sum squared resid 0.837834     Schwarz criterion -4.966012 
Log likelihood 5142.491     Hannan-Quinn criter. -4.969464 
Durbin-Watson stat 1.954776    
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Αρχικά θεωρώντας γνωστή την ηµεροµηνία της εκτροπής χρησιµοποιώντας τον 

έλεγχο Chow εξετάστηκε αν υποστηρίζεται η υπόθεση  δοµικής εκτροπής (structural 

break) την  28/11/2011.  Τα αποτελέσµατα του ελέγχου παρουσιάζονται στον πίνακα 

παρακάτω.  

 
(α) Γνωστή η Ηµεροµηνία Εκτροπής 

 
 
Chow Breakpoint Test: 11/28/2001   
Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints 

     
Equation Sample: 1/10/2000 12/31/2007  

     
     

F-statistic 8.074030  Prob. F(2,2064) 0.0003 
Log likelihood ratio 16.11639  Prob. Chi-Square(2) 0.0003 
Wald Statistic  295.2018  Prob. Chi-Square(2) 0.0000 

     
      

 
Από τα αποτελέσµατα όλων των στατιστικών ελέγχου η µηδενική υπόθεση 

απορρίπτεται (και σε επίπεδο σηµαντικότητας 1%). Εποµένως τα εµπειρικά 

αποτελέσµατα υποστηρίζουν την ύπαρξη εκτροπής της πορείας της µετοχής κατά την 

ηµεροµηνία  28/11/2011.  
 

 

Στη συνέχεια θεωρώντας άγνωστη την ηµεροµηνία της εκτροπής 

χρησιµοποιήθηκε ο έλεγχος Quandt-Andrews µε την χρήση του προγράµµατος Eviews. 

Τα αποτελέσµατα του ελέγχου παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.  
 
 
(β) Άγνωστη η Ηµεροµηνία Εκτροπής 

 

Quandt-Andrews unknown breakpoint test 
Null Hypothesis: No breakpoints within trimmed data 

    
Equation Sample: 1/10/2000 12/31/2007 
Test Sample: 3/21/2001 10/13/2006 
Number of breaks compared: 1446 

    
    Statistic Value    Prob.   
    
    Maximum LR F-statistic (9/20/2001) 62.92759  0.0000 

Maximum Wald F-statistic (9/25/2001) 4743.400  0.0000 
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Τα αποτελέσµατα του ελέγχου Quandt-Andrews  απορρίπτουν επίσης την 

υπόθεση ότι δεν υπάρχει κάποια εκτροπή της χρονοσειράς της µετοχής. Όµως η 

ηµεροµηνία της εκτροπής είναι σχεδόν κατά δυο µήνες νωρίτερα δηλαδή η 20 ή 

25/9/2011 αντί  28/11/2011.  

 

Συµπερασµατικά τα αποτελέσµατα των ελέγχων δοµικής εκτροπής της 

χρονοσειράς της µετοχής έδειξαν ότι όντως άλλαξε η πορεία της µετοχής είτε λίγο πριν 

την εξαγορά ή ακριβώς κατά την εξαγορά. Αυτό το γεγονός  ενισχύει την οπτική εικόνα 

της αυξητικής πορείας της µετοχής µετά την εξαγορά της  FENDI. 

 

 

Στην επόµενη παράγραφο επιχειρείται µια εκτίµηση του κινδύνου της µετοχής 

µε υπόδειγµα διαχρονικής µεταβλητότητας GARCH. 

 
 

4.3  Μετρήσεις κινδύνου της µετοχής 
 

Η  µέτρηση του κινδύνου της µετοχής αναφέρεται στις περιόδους πριν και µετά 

την εξαγορά. Ως δείκτες κινδύνου χρησιµοποιήθηκαν αρχικά το πρώτο εκατοστηµόριο 

της εµπειρικής κατανοµής των αποδόσεων και στη συνέχεια εκτιµήσεις της τιµής στον 

κίνδυνο (VaR:value at risk) µε την µέθοδο Cornish- Fisher και την κατανοµή Student.    

Η εκτίµηση VaR-Cornish- Fisher δίνεται από τον τύπο: 

CFVaR qσ= ⋅   , 

όπουσ  η τυπική απόκλιση της κατανοµής των αποδόσεων της µετοχής,  
2

2 3 3( 3)( 1) ( 3 ) (2 5 )
6 24 6CF Z Z Z Z Z Z
S K Sq q q q q q q− ⎛ ⎞= + − + − + −⎜ ⎟

⎝ ⎠
, Zq  το 1ο εκατοστηµόριο 

της τυπικής κανονικής κατανοµής, S  ή τιµή του συντελεστή ασυµµετρίας και K  η τιµή 

του συντελεστή κύρτωσης. 

Η εκτίµηση VaR-Student δίνεται από τον τύπο: 

tVaR qσ= ⋅  , όπου tq  το 1ο εκατοστηµόριο της Student κατανοµής µε βαθµούς 

ελευθερίας: 6 4
3K
+

−
. 
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Οι εκτιµήσεις του κινδύνου της µετοχής παρουσιάζονται στο πίνακα που ακολουθεί: 

 

 Πριν την 28/11/2001 Μετά την 28/11/2001 

1ο Εκατοστηµόριο -8.3% -4.3% 

VaR-Cornish-Fisher -8.4% -4.7% 

VaR- Student -9.1% -5.5% 

 

Από το πίνακα διαπιστώνεται σαφώς η µείωση του κινδύνου της µετοχής µετά 

την εξαγορά της FENDI. Η µείωση αυτή έπεσε σχεδόν στο ήµισυ πράγµα που 

φανερώνει την ευνοϊκή επίδραση που είχε η εξαγορά. 

 
 
 

Στην συνέχεια γίνεται µια εκτίµηση του κινδύνου της µετοχής µε τη χρήση ενός 

υποδείγµατος GARCH (1,1): 
2 2 2

0 1 1 1 1t t tσ α α ε β σ− −= + + 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (1)	  

Από την εκτίµηση του υποδείγµατος (1) γίνεται και µια εκτίµηση του αδέσµευτου 

(µακροχρόνιου) κινδύνου µέσω της τυπικής απόκλισης:  

0

1 1

ˆ
ˆ ˆˆ1

α
σ

α β
=

− −
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (2)	  

Οι εκτιµήσεις του υποδείγµατος (1) πριν και µετά την εξαγορά (για διάφορες 

περιόδους) καθώς και οι αντίστοιχες εκτιµήσεις του µακροχρόνιου κινδύνου της 

µετοχής πατουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν: 
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(i) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΙΝ   28/11/2001 
 
Dependent Variable: R   
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution 
Date: 10/13/00   Time: 19:15   
Sample: 1/03/2000 12/31/2007 IF 485>T  
Included observations: 483   
Convergence achieved after 10 iterations  
Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 
GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*GARCH(-1) 

     
      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     C -0.000816 0.001029 -0.792822 0.4279 
     
      Variance Equation   
     
     C 4.26E-05 1.28E-05 3.331572 0.0009 

RESID(-1)^2 0.166205 0.034878 4.765398 0.0000 
GARCH(-1) 0.779091 0.040625 19.17773 0.0000 

     
     R-squared -0.000293     Mean dependent var -0.001299 

Adjusted R-squared -0.006558     S.D. dependent var 0.028269 
S.E. of regression 0.028362     Akaike info criterion -4.513580 
Sum squared resid 0.385297     Schwarz criterion -4.478963 
Log likelihood 1094.030     Hannan-Quinn criter. -4.499977 
Durbin-Watson stat 1.880326    

     
      

 
 

 
ˆ 0.000779σ =  
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(ii) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 28/11/2001 – 31/12/2003 
 
 
Dependent Variable: R   
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution 
Date: 10/13/00   Time: 19:07   
Sample: 1/03/2000 12/31/2007 IF 485<T<1032  
Included observations: 2072   
Convergence achieved after 12 iterations  
Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 
GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*GARCH(-1) 

     
      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     C 0.000625 0.000318 1.966906 0.0492 
     
      Variance Equation   
     
     

C 3.60E-06 7.32E-07 4.913605 0.0000 
RESID(-1)^2 0.077110 0.007683 10.03702 0.0000 
GARCH(-1) 0.911334 0.007737 117.7825 0.0000 

     
     R-squared -0.000911     Mean dependent var 1.20E-05 

Adjusted R-squared -0.002362     S.D. dependent var 0.020323 
S.E. of regression 0.020347     Akaike info criterion -5.342601 
Sum squared resid 0.856170     Schwarz criterion -5.331720 
Log likelihood 5538.935     Hannan-Quinn criter. -5.338613 
Durbin-Watson stat 1.922469    

     
      

 
 

ˆ 0.000312σ =  
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(ii) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ META THN  28/11/2001 (28/11/2001 – 31/12/2007) 
 
 
 
Dependent Variable: R   
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution 
Date: 10/13/00   Time: 19:11   
Sample: 1/03/2000 12/31/2007 IF 485<T  
Included observations: 1588   
Convergence achieved after 8 iterations  
Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 
GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*GARCH(-1) 

     
      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     C 0.000762 0.000333 2.288456 0.0221 
     
      Variance Equation   
     
     C 3.69E-06 9.11E-07 4.056428 0.0000 

RESID(-1)^2 0.065975 0.009572 6.892751 0.0000 
GARCH(-1) 0.916816 0.011165 82.11641 0.0000 

     
     R-squared -0.000376     Mean dependent var 0.000429 

Adjusted R-squared -0.002270     S.D. dependent var 0.017178 
S.E. of regression 0.017197     Akaike info criterion -5.602089 
Sum squared resid 0.468459     Schwarz criterion -5.588562 
Log likelihood 4452.059     Hannan-Quinn criter. -5.597064 
Durbin-Watson stat 1.961124    

     
      

 
 

ˆ 0.000214σ =  
 
 
 
 

Από τις προηγηθείσες εκτιµήσεις βρέθηκε ότι µακροχρόνια απόκλιση (ο 

αδέσµευτος κίνδυνος) της µετοχής πριν την εξαγορά να είναι: σ = 0.000779 

Για την περίοδο 28/11/2001 – 31/12/2003  η εκτίµηση της τυπικής απόκλισης είναι σ = 

0.000312 ενώ για ολόκληρη την περίοδο του δείγµατος µετά την εξαγορά, δηλαδή

  για το διάστηµα 28/11/2001-31/12/2007  η εκτίµηση της τυπικής απόκλισης 

δείχνει ακόµη µεγαλύτερη µείωση: σ = 0.000214. 

Εποµένως τα εµπειρικά αποτελέσµατα του υποδείγµατος GARCH (1,1) 

ενισχύουν το βασικό συµπέρασµα της ευνοικής επίδρασης που είχε στον κίνδυνο της 

µετοχής η εξαγορά. 
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Στη τελευταία παράγραφο των εµπειρικών αποτελεσµάτων γίνεται µια 

διερεύνηση αν η µέση απόδοση της µετοχής διαφέρει για τις περιόδους πριν και µετά 

την εξαγορά. 

 
 
4.4  Έλεγχος διαφοράς της µέσης απόδοσης 
  

 Χρησιµοποιούµε την παραµετρική προσέγγιση µε τον έλεγχο t, για να δούµε άν 

η µέση απόδοση της µετοχής πριν και µετά την εξαγορά είναι ίδια ή όχι. 

Η µηδενική υπόθεση είναι ότι η µέση απόδοση πριν και µετά την εξαγορά είναι ίδια και 

φυσικά η εναλλακτική υπόθεση είναι ότι η µέση απόδοση διαφέρει. 

Συγκεκριµένα έστω 1µ  και 2µ  οι µέσες αποδόσεις τις µετοχής πριν και µετά την 

εξαγορά. Τότε οι υποθέσεις είναι: 

 

 

0 1 2

1 1 2

:
:

H
H

µ µ

µ µ

=

≠
  

 

Ο έλεγχος t παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.  

 
t-Test 
 
  
Independent Samples Test 

  
 
 
 
Από τα αποτελέσµατα του πίνακα φαίνεται ότι ο έλεγχος t οδηγεί σε αποδοχή της 

µηδενικής υπόθεσης. Δηλαδή η µέση απόδοση της µετοχής δεν διαφέρει πριν και µετά 

την εξαγορά. 

   

Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

    F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% 
Confidence 
Interval of the 
Difference 

    Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower 
r Equal variances 

assumed 102,840 ,000 -1,619 2070 ,106 -,00171 ,00106 -,00378 ,000
36 

  Equal variances 
not assumed     -1,260 594,131 ,208 -,00171 ,00136 -,00437 ,000

96 
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 Όµως θα πρέπει να τονιστεί ότι η αξιοπιστία του ελέγχου στηρίζεται στην 

κανονικότητα της κατανοµής  

Ο έλεγχος κανονικότητας της απόδοσης της µετοχής πριν και µετά την χρονική στιγµή 

της εξαγοράς παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες. 

 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ 28/11/2001 

0

20

40

60

80

100

120

-0.10 -0.05 -0.00 0.05 0.10 0.15

Series: R
Sample 1/03/2000 12/31/2007
     IF T<=485
Observations 484

Mean      -0.001355
Median  -0.000789
Maximum  0.156431
Minimum -0.130990
Std. Dev.   0.028267
Skewness   0.285280
Kurtosis   6.820357

Jarque-Bera  300.9001
Probability  0.000000

 
 

 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ 28/11/2001 

0

50

100
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-0.05 0.00 0.05 0.10

Series: R
Sample 1/03/2000 12/31/2007
     IF T>485
Observations 1588

Mean       0.000429
Median   0.000000
Maximum  0.111070
Minimum -0.070282
Std. Dev.   0.017178
Skewness   0.445709
Kurtosis   6.530672

Jarque-Bera  877.3881
Probability  0.000000

 
 

Τα αποτελέσµατα του ελέγχου έδειξαν ότι η υπόθεση της κανονικότητας δεν 

είναι αποδεκτή. Εποµένως για τον έλεγχο της ισότητας των µέσων αποδόσεων 

θεωρήθηκε  η χρήση µη-παραµετρική προσέγγισης ως πιο κατάλληλη, αφού δεν 
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επηρεάζεται από την έλλειψη κανονικότητας ούτε από την ύπαρξη ακραίων 

παρατηρήσεων. 

 

  

 

Συγκεκριµένα χρησιµοποιήσαµε τον έλεγχο Mann Whitney (τα αποτελέσµατα 

δίνονται στον πίνακα παρακάτω) . Ο έλεγχος Mann Whitney έδειξε σαφέστατα ότι η 

µέση απόδοση της µετοχής πριν και µετά την εξαγορά δεν είναι ίδια. Πράγµα που µας 

οδηγεί στη απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης. Όπως φαίνεται εξάλλου και από τον 

δειγµατικό µέσο η απόδοση πριν την εξαγορά είναι αρνητική (ζηµία) ενώ µετά την 

εξαγορά έχουµε κέρδος. 
 
 
 Mann-Whitney Test 
 
 Ranks 
 
  index N Mean Rank Sum of Ranks 
r ,00 483 978,54 472633,50 

1,00 1589 1054,12 1674994,50 
Total 2072     

 
 
 Test Statistics(a) 
 
  r 
Mann-Whitney U 355747,500 
Wilcoxon W 472633,500 
Z -2,431 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,015 

a  Grouping Variable: index 
 
 
 

Γενικά από την ανάλυση που προηγήθηκε  διαπιστώθηκε ότι η µετοχή πριν την 

εξαγορά είχε υψηλότερο κίνδυνο και χαµηλότερη απόδοση σε σχέση µε την περίοδο 

µετά την εξαγορά. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παράσχει τα εµπειρικά αποτελέσµατα 

στην αναδιάρθρωση του κεφαλαίου των εταιριών στον κλάδο του λιανικού εµπορίου 

δερµάτινων ειδών και ειδών πολυτελείας. Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, τα 

γεγονότα των συγχωνεύσεων και εξαγορών έχουν σοβαρές και ισχυρές επιπτώσεις για 

τις εταιρείες αγοραστή. Βεβαίως, οι δραστηριότητες αυτές διεξάγονται µε στόχο τη 

σταθεροποίηση της εταιρίας αλλά και να αποκτήσει ένα µεγαλύτερο µέρος της αγοράς. 

Η εργασία αυτή διερευνά τις επιπτώσεις της κεφαλαιακής δοµής της επιχείρησης 

πλειοδότη και το πώς επηρεάζεται από την εξαγορά ή την συγχώνευση. Τα 

αποτελέσµατα δίνουν µια σηµαντική εικόνα για το πώς αναπλάθεται η αναδιάρθρωση 

του κεφαλαίου. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στον τρόπο µε τον οποίο το χρέος και τα ίδια 

κεφάλαια χρηµατοδοτούνται για τα επενδυτικά σχέδια.  

 Τα µέτρα της κερδοφορίας, όπως είναι οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες, εξηγούν 

την απόδοση των εταιρειών πριν και µετά των συγχωνεύσεων και των εξαγορών που 

έχουν ολοκληρωθεί. Η µερισµατική απόδοση που δείχνουν τις υπερβολικές αποδόσεις 

παραµένει σχεδόν αµετάβλητη και στις δύο περιόδους. Επιπλέον, υπάρχουν σαφείς 

ενδείξεις, µετά τον υπολογισµό του κόστους του χρέους, το κόστος των ιδίων 

κεφαλαίων και WACC ότι οι επιχειρήσεις τείνουν να γίνουν πολύ πιο επικίνδυνες 

καθώς οι επενδυτές περιµένουν περισσότερα κέρδη ώστε να επενδύσουν τα χρήµατά 

τους σε αυτές τις εταιρείες. Η µεταβολή του ποσοστού του χρέους και των ιδίων 

κεφαλαίων δεν µεταβλήθηκε σηµαντικά, είναι το ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων είναι 3 

φορές µεγαλύτερο από το χρέος της. 

 Τέλος, η εργασία αυτή έχει ερευνήσει την περίπτωση της εξαγοράς της FENDI 

GROUP από την LVMH GROUP ως σύνολο και ως εκ τούτου, θα πρέπει να 

αντιµετωπίζεται µε προσοχή και σύνεση. Τα αποτελέσµατα των µεµονωµένων 

συγχωνεύσεων ή εξαγορών µπορεί να διαφέρουν από το σηµείο αναφοράς της έκθεσης. 

Ωστόσο, αυτή η εργασία προσπαθεί να διερευνήσει τις αλλαγές και τις επιπτώσεις από 

τις εταιρείες αγοραστής στη δοµή του κεφαλαίου και της κερδοφορίας τους. Τα 

εµπειρικά αποτελέσµατα έδειξαν ότι η εξαγοράς της FENDI GROUP επέδρασε ευνοϊκά 

στη πορεία της µετοχής  της LVMH GROUP. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. 
Inputs for synthetic 
rating estimation        
Enter the type of firm 
= 2 

(Enter 1 if large manufacturing firm, 2 if smaller or 
riskier firm, 3 if financial service firm)   

Enter current Earnings before interest 
and taxes (EBIT) =  145500000 

(Add back only long term interest expense 
for financial firms) 

Enter current interest 
expenses =   22400000 

(Use only long term interest 
expense for financial firms)  

Enter current long term government 
bond rate =  4,64%      

Output           
Interest  coverage ratio 
=  6,50        
Estimated Bond Rating 
=  A        
Estimated Default 
Spread =  1,00%        
Estimated Cost of Debt 
=  5,64%    

 
    

 

 

 

 

 

 

           
 


