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ΣΥΝΟΨΗ 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιείται η παρουσίαση και χρήση της 

μεθόδου της θεμελιώδους ανάλυσης, με σκοπό την αξιολόγηση και επιλογή μετοχών. 

Η εργασία αυτή αποτελείται από δύο μέρη, εκ των οποίων στο πρώτο περιλαμβάνεται 

το εννοιολογικό πλαίσιο της θεμελιώδους ανάλυσης, ενώ στο δεύτερο 

πραγματοποιείται η πρακτική προσέγγιση της μεθόδου. 

Αρχικά, γίνεται αναφορά στο εννοιολογικό πλαίσιο της θεμελιώδους ανάλυσης. 

Ειδικότερα, παρατίθενται ο ορισμός της επένδυσης και η έννοια της αξίας τα βασικά 

χαρακτηριστικά των κοινών μετοχών. Κατόπιν γίνεται η επισκόπηση των σχετικών 

θεωριών και υποθέσεων που έχουν διατυπωθεί για την κίνηση των τιμών των 

μετοχών στις αγορές κεφαλαίων, ενώ αμέσως μετά, παρουσιάζονται οι βασικές 

μέθοδοι της αποτίμησης της αξίας των κοινών μετοχών. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται 

η μέθοδος της θεμελιώδους ανάλυσης και παρατίθενται τα στάδια της, δηλαδή η 

ανάλυση της οικονομίας, η ανάλυση των κλάδων δραστηριότητας και η ανάλυση των 

εταιρειών. Ακόμη, πραγματοποιείται η παράθεση των κύριων δεικτών που 

χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της. 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, πραγματοποιείται η πρακτική προσέγγιση της 

μεθόδου. Για το λόγο αυτό, επιλέχθηκαν τέσσερις κλάδοι δραστηριότητας, στα 

πλαίσια των οποίων εντάσσονται σαράντα πέντε μετοχές εταιρειών. Η υπό εξέταση 

περίοδος εκτείνεται από το 2005 έως το 2011. Κατά την πρακτική προσέγγιση της 

μεθόδου, πραγματοποιείται η ανάλυση της οικονομίας και των κλάδων 

δραστηριότητας, ενώ στο τελευταίο στάδιο υπολογίζονται οι επιμέρους δείκτες για τις 

υπό εξέταση εταιρείες. Μετά την ανάλυση των δεικτών, συντελείται η κατάρτιση των 

καταλληλότερων επενδυτικών επιλογών, σύμφωνα με τα ευρήματα της θεμελιώδους 

ανάλυσης και παρατίθενται τα εξαγόμενα συμπεράσματα. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ως κύριος σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας λογίζεται η παρουσίαση της 

μεθόδου της θεμελιώδους ανάλυσης, με σκοπό την αξιολόγηση και επιλογή μετοχών. 

Η εργασία αυτή αποτελείται από δύο μέρη, εκ των οποίων στο πρώτο περιλαμβάνεται 

το εννοιολογικό πλαίσιο της θεμελιώδους ανάλυσης, ενώ στο δεύτερο 

πραγματοποιείται η πρακτική προσέγγιση αυτής της μεθόδου. 

Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στον ορισμό της επένδυσης και στην έννοια 

της αξίας της, ενώ στη συνέχεια παρατίθενται τα βασικά χαρακτηριστικά των κοινών 

μετοχών. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρατίθενται οι κύριες υποθέσεις και θεωρίες, οι οποίες έχουν 

διατυπωθεί και αφορούν στην διαχρονική κίνηση των τιμών των μετοχών στις αγορές 

κεφαλαίων. Ειδικότερα, παρουσιάζονται η υπόθεση τoυ τυχαίου περιπάτου των 

τιμών, η θεωρία του Dow, όπως επίσης και η θεωρία των αποτελεσματικών αγορών. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, πραγματοποιείται η εκτενής αναφορά στην θεωρία της 

αξιολόγησης κοινών μετοχών, ενώ παρουσιάζονται οι δύο προσεγγίσεις της 

αποτίμησης της αξίας τους, δηλαδή η προσέγγιση αποτίμησης με τη χρήση μεθόδων 

προεξόφλησης των μελλοντικών ταμειακών ροών και η προσέγγιση με τη χρήση 

σχετικών μεθόδων αποτίμησης. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, συντελείται η παρουσίαση και επισκόπηση της μεθόδου της 

θεμελιώδους ανάλυσης. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά των επιμέρους σταδίων της 

μεθόδου, των βασικών αριθμοδεικτών που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της, όπως 

επίσης και στη σύνδεση της με τη θεωρία των αποτελεσματικών αγορών. Στο 

τελευταίο μέρος του κεφαλαίου, παρατίθεται συνοπτικά η μέθοδος της τεχνικής 

ανάλυσης και επισημαίνονται οι μεταξύ τους διαφορές. 

Το πέμπτο κεφάλαιο αποτελεί εφαλτήριο της πρακτικής προσέγγισης της μεθόδου της 

θεμελιώδους ανάλυσης. Συγκεκριμένα, τίθεται σε εφαρμογή το πρώτο στάδιο της, 

στο οποίο συντελείται η εξέταση και μελέτη βασικών μεγεθών της ελληνικής 

οικονομίας, ενώ εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για το γενικότερο οικονομικό 

πλαίσιο, εντός του οποίου λειτουργούν οι επιχειρήσεις. 
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Στο έκτο κεφάλαιο, πραγματοποιείται η επισκόπηση των επιμέρους κλάδων 

δραστηριότητας, εκ των οποίων θα επιλεγούν οι μετοχές, καθώς και η αναφορά των 

χαρακτηριστικών γνωρισμάτων τους. Τους υπό εξέταση κλάδους αποτελούν ο κλάδος 

Τροφίμων και Ποτών, ο κλάδος Πρώτων Υλών, ο κλάδος Μηχανημάτων 

Βιομηχανικού Εξοπλισμού και ο κλάδος Πετρελαίου και Αερίου. 

Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο συντελείται η αξιολόγηση των εταιρειών. Η αξιολόγηση 

αυτή διενεργείται μέσω της χρήσης των βασικών δεικτών της θεμελιώδους ανάλυσης, 

σε συνδυασμό με την επισκόπηση των κύριων μεγεθών των επιχειρήσεων, όπως αυτά 

λαμβάνονται από τις οικονομικές καταστάσεις τους. Ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης 

αυτής, πραγματοποιείται η επιλογή δέκα μετοχών, οι οποίες αποτελούν τις καλύτερες 

επενδυτικές επιλογές μακροπρόθεσμου χαρακτήρα. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Ορισμός Επένδυσης 

Ως επένδυση ορίζεται η δέσμευση κεφαλαίων με σκοπό τη λήψη αποδόσεων, ικανών 

να αποζημιώσουν τον επενδυτή για τον χρόνο δέσμευσης των κεφαλαίων, τον 

αναμενόμενο ρυθμό πληθωρισμού, όπως επίσης και για την αβεβαιότητα που ενέχει η 

συγκεκριμένη δράση. Επομένως, το πρώτο βήμα για την πραγματοποίηση μιας 

επένδυσης είναι ο καθορισμός του απαιτούμενου ποσοστού απόδοσης. Οι 

περισσότεροι τύποι επενδύσεων παρουσιάζουν αναμενόμενες ταμειακές ροές και μία, 

καθορισμένη από την αγορά, τιμή. Συνεπώς, κρίνεται αναγκαία η αποτίμηση της 

αξίας της επένδυσης για να διαγνωστεί εάν αυτή είναι σύμφωνη με την τρέχουσα τιμή 

της.  

1.2 Αξία Επένδυσης 

Η αξία αποτελεί μία έννοια με ποικίλες και διαφορετικές ερμηνείες. Η αντίληψη και 

ερμηνεία της αξίας ως την πραγματική αξία του τίτλου είναι ιδιαιτέρως κανονιστική, 

σε σχέση πάντα με τους πρακτικούς σκοπούς της ανάλυσης. Για τον λόγο αυτό, η 

εξεύρεση διαφόρων μεθόδων προσδιορισμού της πραγματικής αξίας είναι αναγκαία. 

Επειδή η αξία είναι μία μεταβλητή εκ των προτέρων υπολογίσιμη για το σύνολο των 

αξιογράφων, δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση της κατά τη στιγμή της 

αξιολόγησης.  

Κατά μία έννοια, ως αξία ενός συγκεκριμένου τίτλου λογίζεται η τιμή 

διαπραγμάτευσης, η οποία παρατηρείται στην αγορά αξιογράφων. Η δοθείσα αυτή 

ερμηνεία της αξίας είναι σύμφωνη με το πνεύμα της υπόθεσης των αποτελεσματικών 

αγορών. Παράλληλα, κατά τη θεμελιώδη ανάλυση ενός αξιογράφου, 

πραγματοποιείται συνήθως η υπόθεση πως η τιμή διαπραγμάτευσης δεν 

αντικατοπτρίζει ούτε την πραγματική αξία, αλλά ούτε και την «εσωτερική αξία» του 

τίτλου. Σε οποιαδήποτε στιγμή, η τιμή στην οποία διαπραγματεύεται το αξιόγραφο 

δύναται να είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από την εσωτερική του αξία.  

Υπό αυτό το πρίσμα, η αξία αποτελεί μία οικονομική έννοια, η οποία μπορεί να 

υπολογισθεί χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές, όπως για παράδειγμα την τεχνική 
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της προεξόφλησης ταμειακών ροών. Η χρήση της τεχνικής αυτής προϋποθέτει την 

πραγματοποίηση προβλέψεων των κύριων μεταβλητών, οι οποίες χρησιμοποιούνται 

ως εισροές, όπως οι ταμειακές ροές και ο ρυθμός κεφαλαιοποίησης. 

1.3 Μετοχές και Χαρακτηριστικά τους 

Η κατηγορία των αξιογράφων απαρτίζεται από τις κοινές μετοχές, τις προνομιούχες 

μετοχές, και τις αξιώσεις κτήσης όπως είναι τα δικαιώματα και τα warrants. 

Όσον αφορά στις μετοχές, αυτές αντιπροσωπεύουν την κατοχή μεριδίου ιδιοκτησίας 

μιας επιχείρησης. Συγκεκριμένα, οι μετοχές αποτελούν, στην ουσία, απαιτήσεις επί 

των στοιχείων του ενεργητικού και των εισοδημάτων της. Μέσω των μετοχών δίδεται 

η δυνατότητα στους επιμέρους επενδυτές να συμμετέχουν σε αυτά τα μεγέθη της 

επιχείρησης, εξυπηρετώντας παράλληλα τις ανάγκες της για άντληση κεφαλαίων. 

Ο χαρακτήρας των μετοχών, όσον αφορά στον επενδυτικό ορίζοντα, χαρακτηρίζεται 

ως μακροπρόθεσμος, λόγω του ότι δεν εμφανίζουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξεως 

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις αποδίδουν μέρος ή το σύνολο των κερδών τους, κατά 

περιόδους, στους επενδυτές υπό μορφή μερίσματος. 

 Για πολλές επιχειρήσεις, ισχύει το γεγονός πως δεν αποδίδεται τακτικά χρηματικό 

μέρισμα από τις μετοχές τους. Αντί των μερισμάτων, προτιμάται η χρήση των λοιπών 

θετικών ταμειακών ροών για τη χρηματοδότηση και επιτάχυνση επεκτάσεων, για 

προγράμματα επαναγοράς μετοχών και για αποπληρωμή δανείων. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, αναμένεται πως η άνοδος της τιμής της μετοχής θα αξιολογηθεί 

θετικότερα από τους επενδυτές, δημιουργώντας μεγαλύτερη αξία για αυτούς, 

συγκριτικά με τα χρήματα ανά μετοχή που θα χορηγούνταν ως μέρισμα.  

Επιπρόσθετα στα τακτικά μερίσματα (τα οποία χορηγούνται συνήθως τετραμηνιαία), 

τα οποία μπορεί να δίδονται ή όχι, οι επενδυτές που διακρατούν κοινές μετοχές 

δύνανται να επωφεληθούν και από έκτακτα φαινόμενα. Κάποια από τα φαινόμενα 

αυτά είναι η χορήγηση ειδικών χρηματικών διαθεσίμων ή μερισμάτων, πληρωμή των 

αξιογράφων θυγατρικής εταιρίας η οποία αποκόπηκε από τη μητρική, όπως επίσης 

και έκδοση μεταβιβάσιμων δικαιωμάτων για την συμμετοχή σε μελλοντικές εκδόσεις 

μετοχών της εταιρείας. 
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Εκτός από τα δικαιώματα ψήφου, οι κάτοχοι κοινών μετοχών διαθέτουν επίσης και 

άλλους τύπους δικαιωμάτων και προστασίας. Φυσικά, το εύρος των δικαιωμάτων 

αυτών ορίζεται από τους εταιρικούς νόμους και υποχρεώσεις της εταιρείας, οι οποίοι 

περιγράφονται στο καταστατικό της, Για παράδειγμα, τα δικαιώματα προαίρεσης 

δίνουν την δυνατότητα στους μετόχους να συμμετέχουν πρώτοι σε έκδοση νέων 

εταιρικών μετοχών. Σκοπός του δικαιώματος αυτού είναι η αποφυγή της μη 

επιθυμητής αραίωσης στην ιδιοκτησία. Επίσης, άλλοι τύποι δικαιωμάτων 

προστατεύουν τους μετόχους από ενδεχόμενες επαναγορές μετοχών ή 

ανακεφαλαιοποιήσεις. Αν και το εύρος των δικαιωμάτων αυτών περιορίζεται και 

αφορά συνήθως μετοχές, οι οποίες δεν αποδίδουν μέρισμα, το ύψος του μερίσματος 

που αποδίδεται στις κοινές μετοχές, έγκειται στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης. 

Είναι μεγάλος ο αριθμός των εταιρειών οι οποίες δεν αποδίδουν τακτικά μέρισμα 

στους μετόχους τους. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν επιχειρήσεις, οι οποίες 

κατέχουν μακροχρόνιο και αδιάλειπτο ιστορικό απόδοσης τακτικών, τετραμηνιαίων 

μερισμάτων, των οποίων το ύψος αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. 

Σε αυτό το σημείο, είναι αναγκαίο να αναφερθεί πως τα κέρδη, τα οποία δεν 

αποδίδονται στους μετόχους ως μερίσματα, διακρατούνται εντός της επιχείρησης και 

χρησιμοποιούνται είτε για την αγορά παγίων κεφαλαίων, είτε για την αποπληρωμή 

απαιτήσεων έναντι παγίων στοιχείων. Κατά συνέπεια, οι απαιτήσεις των κατόχων 

κοινών μετοχών έναντι των παγίων στοιχείων αυξάνονται, με απώτερο σκοπό την 

αύξηση της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής και, κατά συνέπεια, την δημιουργία 

υπεραξίας για τους μετόχους της. 
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2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΘΕΩΡΙΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 

2.1 Υπόθεση Τυχαίου Περιπάτου Τιμών (Random Walk Hypothesis) 

Όπως είναι ευρέως γνωστό, το χρηματιστήριο δεν αποτελεί μία προβλέψιμη αγορά, 

ενώ ταυτόχρονα, οι κινήσεις του δεν μπορούν να προβλεφθούν μόνο από την 

παρακολούθηση ορισμένων δεικτών. Ως αντικειμενικός σκοπός της εξέτασης και της 

ανάλυσης του λογίζεται η προσπάθεια ταξινόμησης των διαφόρων μεγεθών και μέσω 

της ταξινόμησης αυτής, να επέλθει η βελτίωση αναγκαίων προβλέψεων. Αυτό 

συμβαίνει γιατί όσο πιο ποιοτικές και αξιόπιστες είναι λαμβανόμενες πληροφορίες, 

τόσο μεγαλύτερη είναι η συνδρομή τους στην λήψη επενδυτικών αποφάσεων. 

Παρόλα αυτά, υποστηρίζεται από μία μερίδα ανθρώπων πως η παρακολούθηση των 

τιμών των μετοχών στα πλαίσια της ανάλυσης του χρηματιστηρίου είναι ανώφελη, 

επειδή οι κινήσεις των τιμών αυτών είναι τελείως τυχαίες. 

Στην ερώτηση, η οποία αφορά στο αν είναι δυνατό να προβλεφθούν οι κινήσεις των 

τιμών των μετοχών, ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων θα απαντούσε θετικά. Δυστυχώς, 

η πρόβλεψη των τιμών των μετοχών στις αγορές κεφαλαίου αποτελεί ένα εξαιρετικά 

δύσκολο και κατά πολλούς, ακατόρθωτο εγχείρημα. Στην πραγματικότητα, μέσα από 

σημαντικό αριθμό ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί, έχει φανερωθεί πως η 

μεταβολή των τιμών των μετοχών κατά τη διάρκεια του χρόνου είναι αποτέλεσμα 

τυχαιότητας. Δηλαδή, η πιθανότητα αύξησης των τιμών των μετοχών είναι η ίδια με 

την πιθανότητα μείωσης τους. Όταν η πορεία που ακολουθεί η τιμή της μετοχής δεν 

παρουσιάζει κάποιο σαφές και διακριτό μοτίβο, τότε η συμπεριφορά της μετοχής 

είναι σε μεγάλο βαθμό σύμφωνη με την έννοια ενός τυχαίου περιπάτου. Ο τυχαίος 

περίπατος συνδέεται με την υπόθεση της αδύνατης μορφής αποτελεσματικής αγοράς, 

λόγω του ότι η γνώση των ιστορικών τιμών της μετοχής δεν αποδεικνύεται χρήσιμη 

στην πρόβλεψη των νέων επιπέδων τιμών.  

Η υπόθεση του τυχαίου περιπάτου των τιμών δηλώνει πως όλες οι αλλαγές των τιμών 

των μετοχών, βραχυπρόθεσμα, είναι τυχαίες. Κατά κάποιο τρόπο, αντικατοπτρίζεται 

σαν «θεωρία του χάους», λόγω του ότι στηρίζεται στην πεποίθηση πως η προσφορά 

και η ζήτηση υπάρχουν σε διαφορετικές, και συνήθως αλληλοαναιρούμενες 

καταστάσεις. Αποτέλεσμα αυτού του φαινομένου είναι η αδυναμία ύπαρξης κίνησης 
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των καθημερινών τιμών των μετοχών, η οποία να αποδίδεται σε κάποιο απλό, γνωστό 

ή προβλέψιμο παράγοντα. 

Οι περισσότεροι αναλυτές απαξιώνουν την υπόθεση του τυχαίου περιπάτου των 

τιμών. Η κατάσταση αυτή οφείλεται στο γεγονός πως η υπόθεση αυτή υποδεικνύει 

πως δεν υπάρχει κάποιος τρόπος, σύμφωνα με τον οποίο μπορεί να προβλεφθεί η 

πορεία των τιμών των μετοχών του χρηματιστηρίου και επομένως, κάθε προσπάθεια 

πρόβλεψης της πορείας αυτής είναι ανώφελη. Ακόμη, η πολυπλοκότητα της 

συγκεκριμένης κατάστασης εντείνεται από την εγγενή επιθυμία των επενδυτών προς 

την αναζήτηση προβλεψιμότητας. 

2.2 Θεωρία του Dow (Dow Theory) 

Η θεωρία του Dow αποτελεί μία μέθοδο ανάλυσης και ερμηνείας των κινήσεων των 

μετοχών του χρηματιστηρίου, η οποία χρονολογείται στις αρχές του εικοστού αιώνα. 

Η θεωρία αυτή έλαβε το όνομα του Charles Dow, ενός συνιδρυτή της εταιρείας Dow 

Jones, και παράλληλα, εκδότη της εφημερίδας του Dow Jones, δηλαδή της Wall 

Street Journal. 

Η ουσία της θεωρίας του Dow έγκειται στο γεγονός πως, ανά πάσα χρονική στιγμή, 

υπάρχουν τρεις δυνάμεις, οι οποίες αλληλεπιδρούν στα πλαίσια του χρηματιστηρίου. 

Η πρώτη δύναμη είναι αυτή της πρωταρχικής κατεύθυνσης ή, αλλιώς, η δύναμη της 

πρωταρχικής τάσης, ενώ η δεύτερη είναι αυτή της δευτερεύουσας αντίδρασης ή 

δευτερεύουσας τάσης. Τέλος, την τρίτη δύναμη αποτελεί η δύναμη των καθημερινών 

διακυμάνσεων. Σύμφωνα με τη θεωρία του Dow, η πρωταρχική κατεύθυνση της 

αγοράς κεφαλαίων είναι είτε καθοδική είτε ανοδική, και μέσω αυτής 

αντικατοπτρίζεται η μακροπρόθεσμη κατεύθυνση της πορείας της. 

Ειδικότερα, η θεωρία του Dow περιγράφει τις τιμές των μετοχών ως κινούμενες 

σύμφωνα με τάσεις, οι οποίες μπορούν να παρομοιαστούν με τις κινήσεις του νερού. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Dow υποθέτει τρεις τύπους κίνησης των τιμών των μετοχών 

κατά τη διάρκεια του χρόνου. Τον πρώτο τύπο αποτελεί η κύρια τάση, η οποία 

παρομοιάζεται με την παλίρροια στον ωκεανό, ενώ τον δεύτερο τύπο αποτελούν οι 

ενδιάμεσα εμφανιζόμενες τάσεις, των οποίων η ύπαρξη παρομοιάζεται με την 

παρουσία κυμάτων. Τέλος, ο τρίτος τύπος συνίσταται στην εμφάνιση 

βραχυπρόθεσμων κινήσεων των τιμών, οι οποίες ομοιάζουν με μικρές διαταράξεις.  
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Οι υποστηρικτές της θεωρίας του Dow προσπαθούν να εντοπίσουν την κατεύθυνση 

της κύριας τάσης των τιμών (παλίρροια), αναγνωρίζοντας παράλληλα πως οι 

ενδιάμεσα εμφανιζόμενες τάσεις δύναται να οδηγήσουν τις τιμές των μετοχών προς 

την αντίθετη κατεύθυνση. Με λίγα λόγια, αναγνωρίζουν το γεγονός πως η κύρια 

ανοδική τάση δεν κατευθύνεται συνεχώς προς τα πάνω και πως σε αυτή 

παρουσιάζονται μικρές μειώσεις των τιμών των μετοχών. Οι μειώσεις αυτές 

προκαλούνται από τις αποφάσεις επιμέρους επενδυτών να αποκομίσουν τα κέρδη 

τους από την αγορά. 

Παρόλα αυτά, υποστηρίζεται από τη θεωρία, ότι για συγκεκριμένες χρονικές 

περιόδους περιορισμένης διάρκειας, η πορεία της αγοράς δύναται να αποκλίνει από 

την πρωταρχική της κατεύθυνση. Αυτές οι αποκλίσεις καλούνται δευτερεύουσες 

αντιδράσεις και μπορεί να διαρκέσουν από μερικές εβδομάδες έως και μήνες. Οι 

αποκλίσεις αυτές εξαλείφονται μέσω των διορθώσεων, οι οποίες αποτελούν 

επαναφορές στην πρωταρχική κατεύθυνση της αγοράς. 

Όσον αφορά στον αντικειμενικό σκοπό της θεωρίας του Dow, αυτός είναι η 

σηματοδότηση των αλλαγών/αποκλίσεων από την πρωταρχική κατεύθυνση της 

αγοράς. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, παρακολουθούνται συνεχώς δύο γενικοί 

δείκτες του χρηματιστηρίου, ο Dow Jones Industrial Average (DJIA) και ο Dow 

Jones Transportation Average (DJTA). Αν κάποιος από τους δύο προαναφερθέντες 

δείκτες αποκλίνει από την πρωταρχική του κατεύθυνση, η απόκλιση αυτή λογίζεται 

ως δευτερεύουσα αντίδραση. Παρόλα αυτά, εάν την απόκλιση του ενός δείκτη 

ακολουθήσει και η απόκλιση του άλλου, τότε η πληροφορία αυτή λογίζεται ως 

επιβεβαίωση της αλλαγής της πρωταρχικής κατεύθυνσης του χρηματιστηρίου. Η 

θεωρία του Dow, παλαιότερα, ήταν ευρέως διαδεδομένη και κατείχε μεγάλο αριθμό 

υποστηρικτών, αλλά αποτελεί πλέον μία από τις λιγότερο δημοφιλείς θεωρίες. Εν 

τούτοις, οι κύριες αρχές της θεωρίας αυτής αποτελέσαν και συνεχίζουν να αποτελούν 

το εφαλτήριο και τις βάσεις νέων και περισσότερο εκσυγχρονισμένων προσεγγίσεων 

της τεχνικής ανάλυσης. 

2.2.1. Θεωρία του Dow και Υπόθεση Τυχαίου Περιπάτου των Τιμών 

Η σύγκριση της θεωρίας του Dow με την θεωρία του τυχαίου περιπάτου των τιμών 

αποδεικνύεται εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, λόγω του ότι οι δύο θεωρίες βασίζονται σε 

τελείως διαφορετικές υποθέσεις. Αν και οι δύο θεωρίες συνδέονται με την τεχνική 
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πλευρά της ανάλυσης, δηλαδή την πλευρά των τιμών των μετοχών, δεν παρατηρείται 

καμία άλλη ομοιότητα πέραν αυτής. Από τη μία πλευρά, η θεωρία του Dow 

υποστηρίζει την ύπαρξη προβλεψιμότητας στις τάσεις που ακολουθούν οι τιμές των 

μετοχών, μέσω της μελέτης της επενδυτικής συμπεριφοράς και της παρακολούθησης 

δεικτών. Από την άλλη πλευρά, η υπόθεση του τυχαίου περιπάτου των τιμών 

αποδοκιμάζει τη θεώρηση αυτή, υποστηρίζοντας πως οι κινήσεις των τιμών των 

μετοχών είναι απρόβλεπτες και, ως ένα σημείο, τυχαίες. Παρόλα αυτά, η υπόθεση του 

τυχαίου περιπάτου των τιμών δύναται να διαψευσθεί από την παράθεση ιστορικών 

δεδομένων, τα οποία βασίζονται στη σύγκριση μεταξύ θεμελιωδών δεικτών και της 

πραγματικής αύξηση στην αξία της αγοράς. 

2.3 Αποτελεσματικές Αγορές Κεφαλαίων 

Ως αποτελεσματική αγορά κεφαλαίων λογίζεται εκείνη η αγορά, στα πλαίσια της 

οποίας οι τιμές των αξιογράφων προσαρμόζονται ταχύτατα στην είσοδο νέων 

πληροφοριών και επομένως, οι τρέχουσες τιμές των αξιογράφων αντικατοπτρίζουν το 

σύνολο των διαθέσιμων πληροφοριών γύρω από αυτά. Μερικές από τις πιο 

ενδιαφέρουσες και σημαντικές ακαδημαϊκές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί την 

τελευταία εικοσαετία, με σκοπό να αναλύσουν αν και κατά πόσο οι αγορές 

κεφαλαίου είναι αποτελεσματικές. Αυτό το εκτεταμένο αντικείμενο ερευνών είναι 

ιδιαιτέρως σημαντικό, επειδή τα αποτελέσματα του έχουν ποικίλες και διόλου 

ευκαταφρόνητες εφαρμογές σε πραγματικά θέματα, τα οποία προβληματίζουν τόσο 

τους επιμέρους επενδυτές, όσο και τους εκάστοτε διαχειριστές χαρτοφυλακίων. 

Επιπρόσθετα, η ερώτηση του αν οι αγορές κεφαλαίου είναι αποτελεσματικές 

αποτελεί ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα, τα οποία απασχολούν την 

επενδυτική έρευνα. Προσφάτως, μία νέα διάσταση προστέθηκε σε αυτό το 

διφορούμενο θέμα, η οποία προήλθε από την ταχέως αναπτυσσόμενη έρευνα στον 

τομέα της επενδυτικής συμπεριφοράς, η οποία με τη σειρά της δημιουργεί επιπτώσεις 

σχετικά με την έννοια των αποτελεσματικών αγορών. 

Η αναφορά στην έννοια των αποτελεσματικών αγορών κεφαλαίων πραγματοποιείται 

για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος αναφέρεται στην αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας των αγορών, λαμβάνοντας ως δείκτη την αντίδραση και 

συμπεριφορά των τιμών των αξιογράφων στην προσθήκη νέων πληροφοριών. Ο 

δεύτερος λόγος είναι πως τα συνολικά ευρήματα των ερευνών γύρω από αυτό το 
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ζήτημα, μπορούν να περιγραφούν καλύτερα ως ανάμικτα. Αυτό σημαίνει πως ένα 

μέρος των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν υποστηρίζει την υπόθεση των 

αποτελεσματικών αγορών, ενώ το υπόλοιπο την καταρρίπτει. Το γεγονός αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα την πλήρη κατανόηση της σημασίας των επιπτώσεων, τα οποία 

προέρχονται από τα διαφοροποιημένα ερευνητικά αποτελέσματα, στα πλαίσια της 

ανάλυσης αξιογράφων και δημιουργίας χαρτοφυλακίου επενδύσεων. 

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, στα πλαίσια των αποτελεσματικών αγορών κεφαλαίου, 

οι τιμές των μετοχών προσαρμόζονται ταχέως στην είσοδο νέων πληροφοριών και, 

κατά συνέπεια, οι τρέχουσες τιμές των μετοχών αντικατοπτρίζουν πλήρως όλες τις 

διαθέσιμες πληροφορίες. Προς αποφυγή παρανοήσεων, η κατάσταση αυτή 

αναφέρεται σε μία πληροφοριακά αποτελεσματική αγορά. Παρόλο που η έννοια της 

αποτελεσματικής αγοράς είναι σχετικά απλή και εύκολα κατανοητή, συνήθως οι 

επενδυτές αδυνατούν να αντιληφθούν γιατί οι αγορές κεφαλαίου θα έπρεπε να είναι 

αποτελεσματικές. Για την εξάλειψη της συγκεκριμένης αδυναμίας κατανόησης, είναι 

αναγκαίο να αναφερθούν οι απαραίτητες υποθέσεις, οι οποίες συνεπάγονται την 

ύπαρξη αποτελεσματικής αγοράς κεφαλαίου. 

Πρώτον, μία βασική και σημαντική προϋπόθεση, η οποία πρέπει να ισχύει στα 

πλαίσια μιας αποτελεσματικής αγοράς, αποτελεί η ύπαρξη ενός μεγάλου αριθμού 

συμμετεχόντων, οι οποίοι όχι μόνο αναλύουν και αξιολογούν τους τίτλους με σκοπό 

την μεγιστοποίηση του κέρδους τους, αλλά παράλληλα δρουν ανεξάρτητα μεταξύ 

τους. 

Ακόμη, μία δεύτερη προϋπόθεση, η οποία αυξάνει την πιθανότητα ύπαρξης 

αποτελεσματικής αγοράς, αφορά στην ροή των νέων πληροφοριών. Οι νέες 

πληροφορίες θα πρέπει να εισέρχονται στην αγορά υπακούοντας σε ένα τυχαίο τρόπο, 

ενώ η χρονική στιγμή της ανακοίνωση των επιμέρους πληροφοριών θα πρέπει εν 

γένει να πραγματοποιείται χωρίς να υπάρχει σύνδεση με τις υπόλοιπες. 

Τέλος, η τρίτη προϋπόθεση είναι κρίσιμη για την ύπαρξη αποτελεσματικής αγοράς 

και έγκειται στο γεγονός πως οι επενδυτές, οι οποίοι έχουν ως στόχο την 

μεγιστοποίηση των κερδών τους, θα πρέπει να προσαρμόζουν τις τιμές των μετοχών 

ραγδαία, ούτως ώστε να αντικατοπτρίζεται σε αυτές το αποτέλεσμα της εισόδου νέων 

πληροφοριών. Παρόλο που η προσαρμογή των τιμών των μετοχών είναι ατελής, είναι 

αμερόληπτη. Αυτό σημαίνει πως η αγορά κάποιες φορές θα προσαρμοστεί σε 



12 
 

υψηλότερα επίπεδα και άλλες σε χαμηλότερα, αλλά χωρίς να είναι δυνατή η 

πρόβλεψη του σημείου προσαρμογής, σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή. Δηλαδή, οι 

τιμές των μετοχών προσαρμόζονται ταχύτατα λόγω του μεγάλου αριθμού των 

επενδυτών οι οποίοι αντιμάχονται, προσπαθώντας ο καθένας να μεγιστοποιήσει το 

προσωπικό του κέρδος. 

Η συνδυασμένη επίπτωση των πληροφοριών, όπως περιγράφονται στις 

προαναφερθείσες υποθέσεις, σημαίνει πως είναι αναμενόμενο οι αλλαγές στις τιμές 

των μετοχών να είναι ανεξάρτητες και τυχαίες. Είναι φανερό πως η διαδικασία 

προσαρμογής απαιτεί μεγάλο πλήθος επενδυτών, το οποίο θα ακολουθεί την πορεία 

της μετοχής, θα αναλύει τις επιπτώσεις της νέας πληροφόρησης στην αξία της και θα 

προβαίνει σε αγορά ή πώληση της, μέχρις ότου η τιμή να προσαρμοστεί ώστε να 

αντικατοπτρίζει τα νέα δεδομένα. 

Αυτό το σενάριο υποδεικνύει πως στα πλαίσια μιας πληροφοριακά αποτελεσματικής 

αγοράς, αφενός απαιτείται ένα ελάχιστο επίπεδο διακίνησης μετοχών και αφετέρου, η 

αύξηση των συναλλαγών από τους ανταγωνιζόμενους επενδυτές θα οδηγήσει σε 

γρηγορότερη προσαρμογή των τιμών, καθιστώντας την αγορά ακόμα πιο 

αποτελεσματική. 

Τέλος, λόγω του ότι οι τιμές των μετοχών αντικατοπτρίζουν το σύνολο των νέων 

πληροφοριών, αυτές θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν όλες τις πληροφορίες, οι οποίες 

είναι διαθέσιμες στο κοινό ανά πάσα χρονική στιγμή. Ως εκ τούτου, οι τρέχουσες 

τιμές των μετοχών, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, θα πρέπει να αποτελούν μια 

αμερόληπτη αντανάκλαση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών, και ταυτόχρονα να 

περιέχουν τον κίνδυνο, ο οποίος ενυπάρχει και συνδέεται με την επένδυση στη 

συγκεκριμένη μετοχή. Με άλλα λόγια, σε μία αποτελεσματική αγορά, οι 

αναμενόμενες αποδόσεις, οι οποίες ενυπάρχουν στην τρέχουσα τιμή της μετοχής, θα 

πρέπει να αντανακλούν τον κίνδυνο της. Συνεπώς, οι επενδυτές οι οποίοι επενδύουν 

σε αυτές τις πληροφοριακά αποτελεσματικές τιμές θα πρέπει να λαμβάνουν ένα 

τέτοιο ύψος απόδοσης, το οποίο θα είναι σύμφωνο με το εκτιμώμενο επίπεδο 

κινδύνου της μετοχής. 
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2.3.1. Αδύνατη Μορφή Αποτελεσματικής Αγοράς 

Η αδύναμη μορφή αποτελεσματικών αγορών υποθέτει πως οι τρέχουσες τιμές 

μετοχών αντανακλούν πλήρως όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν στην αγορά 

κεφαλαίου. Συγκεκριμένα, υποθέτει πως αντικατοπτρίζονται όλες οι ιστορικές 

αλληλουχίες των τιμών, τα ποσοστά απόδοσης, τα δεδομένα του όγκου συναλλαγών, 

και άλλες πληροφορίες, οι οποίες δημιουργήθηκαν από την αγορά, όπως οι ειδικές 

συναλλαγές, οι συναλλαγές μονής παρτίδας και τις μη ανακοινώσιμες συναλλαγές. 

Επειδή όλα τα προηγούμενα δεδομένα αντανακλώνται στην τρέχουσα τιμή της 

μετοχής.  

Αυτή η μορφή αγοράς υποθέτει πως οι ιστορικές αποδόσεις, όπως και τα λοιπά 

ιστορικά στοιχεία της αγοράς, δεν συνδέονται με τις μελλοντικές αποδόσεις και 

υποστηρίζει πως αυτές είναι ανεξάρτητες. Κατά συνέπεια, η μορφή αυτή αγοράς 

υποστηρίζει πως οι επενδυτές θα αποκομίσουν ελάχιστα από τη χρήση εργαλείων, τα 

οποία χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν τη χρονική στιγμή αγοράς και πώλησης, 

βασιζόμενα σε ιστορικά στοιχεία τιμών και τάσεων της αγοράς. 

2.3.2. Ημιαδύνατη Μορφή Αποτελεσματικής Αγοράς 

Βασικό ισχυρισμό της ημιαδύνατης μορφής αποτελεσματικής αγοράς αποτελεί η 

πεποίθηση πως οι τιμές των μετοχών προσαρμόζονται ταχέως στην απελευθέρωση 

όλων των δημόσιων πληροφοριών. Δηλαδή, οι τιμές των μετοχών αντανακλούν 

πλήρως το σύνολο των διαθέσιμων δημόσιων πληροφοριών. Η ημιαδύνατη μορφή 

αγοράς εμπεριέχει την αδύνατη μορφή αγοράς, λόγω του ότι όλες οι πληροφορίες που 

λαμβάνονται υπόψη από αυτή, όπως οι ιστορικές τιμές μετοχών, οι ιστορικές 

αποδόσεις και οι παλαιοί όγκοι συναλλαγών, αποτελούν δημόσιες πληροφορίες. Στα 

πλαίσια της ημιαδύνατης μορφής, λαμβάνονται υπόψη όλες οι εξωχρηματιστηριακές 

πληροφορίες, όπως οι ανακοινώσεις κερδών και μερισμάτων, οι δείκτες 

τιμής/κερδών, τιμής/λογιστικής αξίας, κερδών/τιμής μετοχής, και ακόμη νέα 

οικονομικής φύσεως, πολιτικής φύσεως κ.ά.  

Αυτή η μορφή αγοράς υποθέτει πως οι επενδυτές, οι οποίοι βασίζουν τις αποφάσεις 

τους με γνώμονα κάθε νέα σημαντική πληροφορία, αφού όμως ανακοινωθεί δημόσια, 

δεν θα πρέπει να απολαμβάνουν κέρδη άνω του μέσου και προσαρμοσμένα στον 

κίνδυνο από τις συναλλαγές τους, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος συναλλαγών. Η 
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παραπάνω θέση είναι απόρροια του γεγονότος πως οι τιμές είναι προσαρμοσμένες και 

αντανακλούν ήδη τις νέες δημόσιες πληροφορίες.  

2.3.3 Δυνατή Μορφή Αποτελεσματικής Αγοράς 

Η τελευταία μορφή αποτελεσματικής αγοράς είναι η δυνατή μορφή. Από αυτή τη 

μορφή υποστηρίζεται πως στις τιμές των διαφόρων μετοχών αντανακλάται το σύνολο 

των πληροφοριών, το οποίο προέρχεται τόσο από δημόσιες, όσο και από ιδιωτικές 

πηγές. Το γεγονός αυτό σημαίνει πως καμία ομάδα επενδυτών δεν έχει μονοπωλιακή 

πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφόρηση, η οποία σχετίζεται με την διαμόρφωση των 

τιμών της αγοράς.  

Ως εκ τούτου, καμία ομάδα επενδυτών δεν θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να 

καρπώνεται συστηματικά κέρδη άνω του μετρίου και προσαρμοσμένα στον κίνδυνο. 

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η δυνατή μορφή εμπεριέχει και τους άλλους δύο 

τύπους αποτελεσματικών αγορών, δηλαδή την αδύνατη και την ημιαδύνατη. 

Περαιτέρω, η δυνατή μορφή διευρύνει ακόμα περισσότερο την υπόθεση των 

αποτελεσματικών αγορών και δημιουργεί την έννοια της τέλειας αγοράς, στα πλαίσια 

της οποίας όλος ο όγκος των πληροφοριών στερείται κόστους και ταυτόχρονα είναι 

διαθέσιμος σε όλους τους επενδυτές. 

2.3.4 Υπόθεση Τυχαίου Περιπάτου των Τιμών και Υπόθεση Αποτελεσματικών 

Αγορών 

Ως στενά συνδεδεμένη με την υπόθεση του τυχαίου περιπάτου των τιμών λογίζεται η 

θεωρία των αποτελεσματικών αγορών. Οι σχέση μεταξύ των δύο αυτών υποθέσεων 

χαρακτηρίζεται ως αντιφατική. Η αντίφαση αυτή έγκειται στην διαφορά μεταξύ των 

εννοιών της τυχαιότητας και της αποτελεσματικότητας. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις 

που υποδεικνύεται από την υπόθεση του τυχαίου περιπάτου των τιμών πως η κίνηση 

των τιμών των μετοχών είναι μη προβλέψιμη, η θεωρία των αποτελεσματικών 

αγορών θεωρεί πως οι κινήσεις αυτές οφείλονται στην αποτελεσματική 

αλληλεπίδραση των δυνάμεων της προσφοράς και της ζήτησης. Σύμφωνα με την 

υπόθεση των αποτελεσματικών αγορών, όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες για μία 

επιχείρηση αντικατοπτρίζονται στην τρέχουσα αγοραία τιμή της. Συνεπώς, η επόμενη 

κίνηση της τιμής μιας μετοχής θα είναι μη προβλέψιμη, και ως ένα σημείο τυχαία, 

αφού η κατεύθυνση της θα βασίζεται σε πληροφόρηση, η οποία μέχρι τώρα δεν είναι 

γνωστή. 
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2.3.5 Μειονεκτήματα της Υπόθεσης των Αποτελεσματικών Αγορών 

Όπως η υπόθεση του τυχαίου περιπάτου των τιμών δύναται να διαψευσθεί από την 

εξέταση ιστορικών δεδομένων, με τον ίδιο τρόπο και η υπόθεση των 

αποτελεσματικών αγορών φαντάζει ως αμφίβολη. Η συγκεκριμένη υπόθεση 

προσφέρει το όφελος της αμφιβολίας στην αγορά, η οποία είναι χαοτική, 

περιλαμβάνει αντικρουόμενα συμφέροντα και διαφορετικούς τύπους επενδυτών και 

αναλυτών, ενώ παράλληλα, παρουσιάζει υπερβολικές αντιδράσεις στα τωρινή 

διαθέσιμη πληροφόρηση. Συνεπώς, οι τιμές των μετοχών καθορίζονται από το 

άθροισμα διαφόρων κινήσεων, διορθώσεων, παραλείψεων, υπερβολών και 

ετεροχρονισμένων αντιδράσεων σε παλιές πληροφορίες, δυνάμεις οι οποίες μάλλον 

είναι απίθανο να αντικατοπτρίζουν αποτελεσματικά την τωρινή διαθέσιμη 

πληροφόρηση. 
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3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

3.1 Αποτίμηση της Αξίας 

Όπως είναι ευρέως γνωστό, η αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ισούται με την 

καθαρή παρούσα αξία των αναμενόμενων ταμειακών ροών του. Ειδικότερα, 

αναμένεται από το περιουσιακό στοιχείο να παρέχει ταμειακές ροές, κατά τη χρονική 

διάρκεια της διακράτησης του. Για τη μετατροπή αυτής της σειράς των εκτιμώμενων 

ταμειακών ροών στην αξία του περιουσιακού στοιχείου, είναι απαραίτητη η 

προεξόφληση της σειράς αυτής, χρησιμοποιώντας ως επιτόκιο προεξόφλησης το 

απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης. Η διαδικασία αυτή, λοιπόν, απαιτεί εκτιμήσεις 

αφενός της σειράς των ταμειακών ροών και αφετέρου, το απαιτούμενο ποσοστό 

απόδοσης της επένδυσης, χρησιμοποιούμενο ως ποσοστό προεξόφλησης. 

3.1.1. Σειρά των αναμενόμενων ταμειακών ροών (Χρηματοροών)  

Μία εκτίμηση των αναμενόμενων ταμειακών ροών της επένδυσης περιλαμβάνει, 

εκτός από το μέγεθος, και άλλα χαρακτηριστικά όπως τη μορφή των ροών, τις 

χρονικές στιγμές στις οποίες εισπράττονται, καθώς και την αβεβαιότητα των ροών 

αυτών, η οποία επηρεάζει το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης. 

3.1.2. Μορφή των Ταμειακών Ροών 

Οι ταμειακές ροές, οι οποίες λαμβάνονται από μία επένδυση, δύναται να λάβουν 

διάφορες μορφές, όπως για παράδειγμα κέρδη, χρηματοροές, μερίσματα, πληρωμή 

τόκων, υπεραξία, για μία δεδομένη χρονική περίοδο. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο 

να λαμβάνουμε υπόψη όλες τις μορφές που μπορούν να πάρουν οι ταμειακές ροές της 

επένδυσης, κατά τη διαδικασία προσδιορισμού της αξίας της. 

3.1.3. Χρονικές στιγμές Είσπραξης και Ρυθμός Αύξησης των Ταμειακών Ροών 

Δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί με ακρίβεια η αξία μίας επένδυσης, αν δεν είναι 

γνωστές εκ των προτέρων οι χρονικές στιγμές είσπραξης των ταμειακών ροών ή των 

χρηματοροών της. Λόγω της χρονικής αξίας του χρήματος, είναι αναγκαία η 

εκτίμηση τόσο των χρονικών στιγμών είσπραξης, όσο και του ρυθμού αύξησης των 

ταμειακών ροών της επένδυσης. Με την γνώση αυτών των παραμέτρων, καθίσταται 

δυνατός ο ακριβής υπολογισμός της αξίας της επένδυσης, όπως επίσης και η 
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σύγκριση της με εναλλακτικές, οι οποίες, ενδεχομένως, να διαφέρουν τόσο στις 

χρονικές περιόδους είσπραξης, όσο και στο ρυθμό αύξησης των χρηματοροών. 

3.1.4. Αβεβαιότητα των ταμειακών ροών 

Είναι γνωστό πως το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης μιας επένδυσης καθορίζεται 

από τρεις παράγοντες. Πρώτον, καθορίζεται από το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου της 

αγοράς, ενώ δεύτερον, από το αναμενόμενο ύψος του πληθωρισμού κατά την περίοδο 

διακράτησης. Τέλος, η τελευταία μεταβλητή που επηρεάζει το ποσοστό απόδοσης της 

επένδυσης είναι το ασφάλιστρο κινδύνου, το οποίο συνδέεται με την αβεβαιότητα 

των ταμειακών ροών. Όλες οι επενδύσεις επηρεάζονται από το επιτόκιο χωρίς 

κίνδυνο της αγοράς και από το ύψος του πληθωρισμού, διότι αυτές οι δύο μεταβλητές 

αποτελούν τις συνιστώσες που καθορίζουν το ονομαστικό επιτόκιο μηδενικού 

κινδύνου. Για το λόγο αυτό, ως ο παράγοντας ο οποίος προκαλεί διαφοροποιήσεις 

στα απαιτούμενα ποσοστά απόδοσης λογίζεται το ασφάλιστρο κινδύνου για τις 

εναλλακτικές επενδύσεις. Με τη σειρά του, το ασφάλιστρο κινδύνου εξαρτάται από 

την αβεβαιότητα των χρηματοροών, οι οποίες αναμένονται από μία επένδυση. 

Ως πηγές της αβεβαιότητας των αναμενόμενων ταμειακών ροών ενός αξιογράφου 

μπορούν να αναγνωριστούν δύο ειδών συντελεστές. Ο πρώτος έχει σχέση με τα 

ιδιαίτερα εγγενή χαρακτηριστικά της κάθε επένδυσης, ενώ ο δεύτερος συνδέεται με 

παράγοντες, οι οποίοι καθορίζονται από την αγορά. Συνοπτικά, τους παράγοντες που 

πρόσκεινται στα εγγενή χαρακτηριστικά των αποδόσεων για μία επιχείρηση 

αποτελούν ο επιχειρησιακός κίνδυνος, ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος, ο κίνδυνος 

ρευστότητας, ο κίνδυνος επιτοκίων και ο κίνδυνος χώρας. Από την άλλη πλευρά, οι 

παράγοντες κινδύνου που προκαλούνται από την αγορά είναι ο συστηματικός 

κίνδυνος (δηλαδή το beta του αξιογράφου). 

3.2 Διαδικασία Επενδυτικής απόφασης: Σύγκριση των εκτιμώμενων 

και των αγοραίων τιμών των μετοχών 

Για να είναι εξασφαλισμένη η λήψη του απαιτούμενου ποσοστού απόδοσης από μία 

επένδυση, είναι αναγκαία η εκτίμηση της εσωτερικής αξίας της μετοχής, 

χρησιμοποιώντας ως ποσοστό προεξόφλησης το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης, και 

η σύγκριση της με την τρέχουσα αγοραία τιμής της. Η αγορά μίας μετοχής, της 

οποίας η τρέχουσα αγοραία τιμή υπερβαίνει την εκτίμηση της εσωτερικής της αξίας, 
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δεν είναι λογική, επειδή η διαφορά αυτή αποτρέπει την είσπραξη του απαιτούμενου 

ποσοστού απόδοσης από τον επενδυτή. Αντίθετα, αν η εκτιμώμενη εσωτερική αξία 

υπερβαίνει την τρέχουσα αγοραία τιμή, τότε ο επενδυτής θα πρέπει να την αγοράσει. 

Συνοπτικά: 

Αν η Εκτιμώμενη Εσωτερική Αξία > Τρέχουσα Αγοραία Τιμή, τότε Αγορά Μετοχής 

από τον επενδυτή 

Αν η Εκτιμώμενη Εσωτερική Αξία < Τρέχουσα Αγοραία Τιμή, τότε Όχι Αγορά από 

τον επενδυτή ή Πώληση της, αν είναι στην κατοχή του  

Για παράδειγμα, υπάρχει μία εταιρεία κατασκευής μηχανολογικού εξοπλισμού και η 

μετοχή της διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Χρησιμοποιώντας 

κάποια από τις μεθόδους αποτίμησης και πραγματοποιώντας προβλέψεις για το ύψος 

των κερδών της, ή της χρηματοροές της, όπως επίσης και για την εξέλιξη των 

μεγεθών αυτών, βασιζόμενοι στις λογιστικές της καταστάσεις και σε άλλες πηγές 

πληροφόρησης, διαπιστώνουμε πως η εσωτερική αξία της μετοχής αυτής της 

εταιρείας, χρησιμοποιώντας το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης, είναι 20 ευρώ. Μετά 

την εκτίμηση της εσωτερικής της αξίας, διαπιστώνεται πως η μετοχή αυτή 

διαπραγματεύεται στα 15 ευρώ. Είναι συνετή η αγορά αυτής της μετοχής, επειδή η 

εκτίμηση της εσωτερικής της αξίας είναι 20 ευρώ, ενώ αυτή διαπραγματεύεται στα 15 

ευρώ. Αντίθετα, αν η τιμή διαπραγμάτευσης της μετοχής ήταν 25 ευρώ, δεν θα 

έπρεπε να πραγματοποιηθεί η αγορά, γιατί η μετοχή, σύμφωνα με την ανάλυση, είναι 

υπερτιμημένη. 

Η θεωρία της αξίας παρέχει ένα κοινό γνωσιακό πλαίσιο για την αποτίμηση και 

αξιολόγηση όλων των επενδύσεων. Διαφορετικές εφαρμογές της συγκεκριμένης 

θεωρίας δημιουργούν διαφορετικές εκτιμήσεις, λόγω των διαφορετικών ταμειακών 

ροών και των εγγενών χαρακτηριστικών των αξιογράφων. Για το λόγο αυτό ,το ίδιο 

βασικό μοντέλο αποδεικνύεται χρήσιμο για την αποτίμηση μιας μεγάλης γκάμας 

επενδύσεων. Παρόλα αυτά, λόγω της δυσκολίας στην εκτίμηση της εσωτερικής αξίας 

των κοινών μετοχών, είναι αναγκαίο να αναφερθούν και να αναλυθούν δύο γενικές 

προσεγγίσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό. 



19 
 

3.3 Προσεγγίσεις στην αποτίμηση κοινών μετοχών 

Εξαιτίας της πολυπλοκότητας και της σημασίας του υπολογισμού της αξίας των 

κοινών μετοχών, επινοήθηκαν διάφορες μέθοδοι αποτίμησης τους. Αυτές οι μέθοδοι 

πρόσκεινται σε μία από τις δύο γενικές προσεγγίσεις. Η πρώτη προσέγγιση 

πραγματοποιείται με την χρήση της μεθόδου προεξόφλησης των ταμειακών ροών, 

όπου η αξία της μετοχής εκτιμάται σύμφωνα με την παρούσα αξία των μετρήσεων 

των χρηματορροών της, όπως τα μερίσματα, οι λειτουργικές χρηματοροές και οι 

ελεύθερες ταμειακές ροές. Παράλληλα, η δεύτερη προσέγγιση στηρίζεται στην 

μέθοδο της σχετικής αποτίμησης της αξίας, όπου η αξία μιας μετοχής εκτιμάται με 

βάση την τρέχουσα αγοραία τιμή της σε σχέση με διάφορες μεταβλητές, οι οποίες 

θεωρούνται σημαντικές κατά τη διαδικασία αποτίμησης, όπως για παράδειγμα τα 

κέρδη, οι ταμειακές ροές, η λογιστική αξία και οι πωλήσεις. 

Σε αυτό το σημείο, είναι αναγκαίο να αναφερθεί πως και οι δύο προσεγγίσεις, όπως 

επίσης και οι επιμέρους μέθοδοι αποτίμησης της αξίας, παρουσιάζουν ομοιότητες και 

διαθέτουν διάφορους κοινούς παρονομαστές. Πρώτον, και οι δύο προσεγγίσεις 

επηρεάζονται ιδιαιτέρως από το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης του επενδυτή. Αυτό 

συμβαίνει γιατί το συγκεκριμένο ποσοστό είτε χρησιμοποιείται ως επιτόκιο 

προεξόφλησης στην πρώτη προσέγγιση, είτε αποτελεί σημαντικό συστατικό στοιχείο 

του επιτοκίου προεξόφλησης, στη δεύτερη προσέγγιση. 

Επιπρόσθετα, και οι δύο προσεγγίσεις επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τον 

αναμενόμενο ρυθμό αύξησης της μεταβλητής, η οποία χρησιμοποιείται στην 

εκάστοτε μέθοδο αποτίμησης, όπως για παράδειγμα τα μερίσματα, τα κέρδη, οι 

ταμειακές ροές ή οι πωλήσεις. Όπως θα αναφερθεί εκτενέστερα στην επισκόπηση της 

υπόθεσης των αποτελεσματικών αγορών, και οι δύο από αυτούς τους παράγοντες 

πρέπει να εκτιμηθούν με ακρίβεια. Συνεπώς, γίνεται εύκολα κατανοητό πως 

προκύπτουν ανόμοιες εκτιμήσεις της εσωτερικής αξίας μιας μετοχής από τους 

διάφορους αναλυτές, λόγω της διαφορετικής εκτίμησης των κρίσιμων αυτών 

μεταβλητών. Με άλλα λόγια, γίνεται η υπόθεση πως οι περισσότεροι αναλυτές έχουν 

επίγνωση των συγκεκριμένων μοντέλων αποτίμησης. Οπότε, οι διαφορές που 

προκύπτουν στις αναλύσεις τους οφείλονται αποκλειστικά στη διαφορετική εκτίμηση 

των εισροών των μοντέλων, δηλαδή οι εκτιμήσεις για το επιτόκιο προεξόφλησης, του 

ρυθμού αύξησης των κερδών και των χρημοτοροών. 
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Στο επόμενο σκέλος της εργασίας, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα των επιμέρους προσεγγίσεων στην αποτίμηση της αξίας των μετοχών. 

Για το λόγο αυτό, είναι αναγκαίο να αναφερθεί πως η παρουσίαση των δύο 

προσεγγίσεων θα πρέπει να ιδωθεί από τον αναγνώστη ως συμπληρωματική και όχι 

ανταγωνιστική και επομένως, κρίνεται σκόπιμη η εκμάθηση χρήσεως των μεθόδων 

και των δύο προσεγγίσεων. 

3.3.1 Προσέγγιση Αποτίμησης Αξίας με τη χρήση της μεθόδου προεξόφλησης των 

μελλοντικών ταμειακών ροών 

Η συγκεκριμένη προσέγγιση αποτελεί την προφανή επιλογή στην προσπάθεια 

αποτίμησης της αξίας των κοινών μετοχών. Αυτό συμβαίνει γιατί η προσέγγιση αυτή 

χρησιμοποιεί την επιτομή των θεωρήσεων για την περιγραφή της αξίας, δηλαδή την 

παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών. Παρόλα αυτά, οι 

διαφορές, οι οποίες εμφανίζονται μεταξύ των διαφόρων εναλλακτικών μεθόδων 

υπολογισμού, συνίστανται στον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο χαρακτηρισμός των 

ταμειακών ροών, και συγκεκριμένα, του τρόπου μέτρησης τους. 

Μέθοδος Προεξόφλησης με τη χρήση Μερισμάτων 

Γίνεται εύκολα αντιληπτό, πως η χρήση των μερισμάτων αποτελεί τον πλέον 

ξεκάθαρο και ευθύ τρόπο μέτρησης των ταμειακών ροών. Τα μερίσματα αποτελούν 

χρηματοροές, οι οποίες εισπράττονται απευθείας από τον επενδυτή. Για το λόγο αυτό, 

ως σώφρον κρίνεται η χρήση του κόστους κεφαλαίου του επενδυτή ως επιτόκιο 

προεξόφλησης. Ωστόσο, η μέθοδος που χρησιμοποιεί τα αναμενόμενα μερίσματα ως 

χρηματοροές, είναι δύσκολα εφαρμόσιμη σε επιχειρήσεις, οι οποίες δεν αποδίδουν 

μέρισμα κατά τη διάρκεια μεγάλης εταιρικής ανάπτυξης, όπως επίσης και σε 

περιπτώσεις εταιριών που αποδίδουν μικρού μεγέθους μερίσματα, λόγω της ύπαρξης 

διαφόρων εναλλακτικών επενδύσεων, οι οποίες προσφέρουν υψηλά ποσοστά 

απόδοσης. Από την άλλη πλευρά, το πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής έγκειται στην 

ευκολία χρήσης, σε περιπτώσεις αξιογράφων, όπου η υπόθεση του σχετικά σταθερού 

ρυθμού ανάπτυξης των μερισμάτων τους είναι η καταλληλότερη. 

Η μέθοδος προεξόφλησης των μελλοντικών μερισμάτων υποθέτει πως η αξία ενός 

τεμαχίου μιας κοινής μετοχής αποτελεί την παρούσα αξία όλων των μελλοντικών 

μερισμάτων που αποδίδει. Ο τύπος υπολογισμού της προεξόφλησης είναι ο εξής: 
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όπου: 

 Vj= Αξία της κοινής μετοχής j 

Dt = μέρισμα κατά τη χρονική περίοδο t  

K – απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης της μετοχής j 

Σε περίπτωση που η μετοχή δεν διακρατηθεί για άπειρες χρονικές περιόδους αλλά 

πωληθεί, η αξία της κατά την πώληση θα είναι ίση με την παρούσα αξία όλων των 

μελλοντικών της μερισμάτων. Όταν αυτή η αξία προεξοφληθεί και πάλι στην αρχή 

της χρονικής περιόδου, τότε γίνεται αντιληπτό πως ισχύει εκ νέου ο παραπάνω τύπος. 

Όσον αφορά στις μετοχές, οι οποίες δεν αποδίδουν μέρισμα, γίνεται χρήση του 

συγκεκριμένου τύπου, απλά με την υπόθεση πως τα αρχικά μερίσματα ισούνται με το 

μηδέν. Ειδικότερα, υπάρχει η προσδοκία των επενδυτών πως η εταιρεία θα αρχίσει να 

αποδίδει μερίσματα στους κατόχους κοινών μετοχών της. Αν δεν υπήρχε η προσδοκία 

αυτή, δεν θα υπήρχε νόημα στην αγορά της συγκεκριμένης μετοχής, αφού θα είχε 

μηδενική αξία. Μία εταιρεία, της οποίας η μετοχή δεν αποδίδει μέρισμα, επιλέγει να 

επανεπενδύει τα κεφάλαια της σε περισσότερο προσοδοφόρες δραστηριότητες. 

Απώτερος στόχος της ενέργειας αυτής αποτελεί η αύξηση των κερδών της 

επιχείρησης, όπως επίσης και η αύξηση του ρυθμού αύξησης των μελλοντικών 

μερισμάτων, ούτως ώστε τα μελλοντικά της μερίσματα να είναι υψηλότερα και 

τακτικά. Επομένως, ο επενδυτής αναμένει ότι τη στιγμή που η εταιρεία θα αρχίσει να 

αποδίδει μερίσματα, αυτά θα είναι υψηλότερα και θα αυξάνονται ταχύτερα, 

συγκριτικά με μία παρόμοια εταιρεία, η οποία απέδιδε μερίσματα καθ’ όλη τη 

διάρκεια του χρόνου. 

Σε αυτό το σημείο, είναι αναγκαίο να τονιστεί πως η διαδικασία που χρησιμοποιείται 

για την εκτίμηση της εσωτερικής αξίας της μετοχής παρουσιάζει πολλές ομοιότητες 

με τη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων στη χρηματοοικονομική διοίκηση. 
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Στη μία περίπτωση, οι ταμειακές ροές δημιουργούνται από την είσπραξη μερισμάτων, 

ενώ στην άλλη, από τις αποδόσεις του επενδυτικού σχεδίου. Επίσης, αντί για την 

εκτίμηση της υπολειμματικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου, εκτιμάται η τελική 

τιμή πώλησης της μετοχής. Συμπερασματικά, και στις δύο περιπτώσεις, είναι έκδηλη 

η αναζήτηση υπερβάλλουσας παρούσας αξίας, δηλαδή της διαφοράς μεταξύ των 

αναμενόμενων ταμειακών εισροών (εσωτερική αξία του στοιχείου) και των 

αναμενόμενων ταμειακών εκροών του (αγοραία τιμή του στοιχείου). 

Μέθοδος Προεξόφλησης με τη χρήση Λειτουργικών Ταμειακών Ροών 

Ένας δεύτερος τρόπος μέτρησης των ταμειακών ροών μιας μετοχής, έγκειται στη 

λήψη των λειτουργικών ταμειακών ροών. Ο όρος των λειτουργικών ταμειακών ροών 

μεταχειρίζεται για να περιγράψει τις ταμειακές ροές μετά την αφαίρεση του άμεσου 

κόστους, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των δαπανών του κεφαλαίου 

κίνησης και τη χρηματοδότηση επενδύσεων μελλοντικής ανάπτυξης, αλλά πριν από 

τις πληρωμές που απευθύνονται στους προμηθευτές κεφαλαίου. Επειδή γίνεται 

αναφορά στις ταμειακές ροές που είναι διαθέσιμες για κάθε προμηθευτή κεφαλαίου, 

κρίνεται σκόπιμη η χρήση του μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίου της επιχείρησης 

ως επιτόκιο προεξόφλησης. Ο συγκεκριμένος τρόπος μέτρησης αποδεικνύεται 

ιδιαίτερα χρήσιμος, σε περίπτωση σύγκρισης εταιρειών με διαφορετικές κεφαλαιακές 

δομές. Ο τρόπος αυτό καθιστά δυνατό τον προσδιορισμό της συνολικής αξίας της 

επιχείρησης και στη συνέχεια, μετά την αφαίρεση των υποχρεώσεων της, τον 

προσδιορισμό της αξίας, η οποία είναι διαθέσιμη στους ιδιοκτήτες και τους μετόχους 

της. 

Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, εξάγεται η αξία της επιχείρησης με την προεξόφληση 

των λειτουργικών ταμειακών ροών. Ως λειτουργικές ταμειακές ροές της επιχείρησης 

λογίζονται εκείνες οι χρηματοροές, οι οποίες υπάρχουν πριν από τις πληρωμές τόκων 

στους πιστωτές της και μετά από την αφαίρεση των απαιτούμενων κεφαλαίων για την 

χρηματοδότηση της μελλοντικής ανάπτυξης της. Επίσης, επειδή στη μέθοδο αυτή 

προεξοφλείται το σύνολο των λειτουργικών ταμειακών ροών της επιχείρησης, 

χρησιμοποιείται το μέσο σταθμικό κόστος της επιχείρησης ως επιτόκιο 

προεξόφλησης. Επομένως, μετά τον υπολογισμό της συνολικής αξίας της 

επιχείρησης, αφαιρείται η αξία των υποχρεώσεων της, και προκύπτει η αξία της 

επιχείρησης, η οποία είναι διαθέσιμη στους ιδιοκτήτες και τους μετόχους της. 
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Η συνολική αξία της επιχείρησης είναι ίση με: 

 

όπου: 

Vj = η αξία της επιχείρησης J 

N = αριθμός περιόδων 

OFCF = οι λειτουργικές ταμειακές ροές της επιχείρησης για την περίοδο t 

WACCj = το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης 

Τέλος, ο τρίτος τρόπος μέτρησης των ταμειακών ροών μιας μετοχής, συνίσταται στην 

μέτρηση των ελεύθερων ταμειακών ροών. Ο τρόπος αυτός είναι παρόμοιος με τον 

δεύτερο τρόπο που αναφέρθηκε, αλλά η διαφορά τους έγκειται στην αφαίρεση των 

ταμειακών ροών, οι οποίες απευθύνονται στους πιστωτές της επιχείρησης. Για το 

λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμη η χρήση του κόστους κεφαλαίου της επιχείρησης ως 

επιτοκίου προεξόφλησης. 

Μέθοδος Προεξόφλησης με τη χρήση Ελεύθερων Ταμειακών Ροών 

Στην τρίτη μέθοδο προεξόφλησης ταμειακών ροών λαμβάνονται ως εισροές οι 

ελεύθερες ταμειακές ροές, οι οποίες προκύπτουν μετά την αφαίρεση των πληρωμών 

χρέους (τόκων και κεφαλαίου) από τις λειτουργικές ταμειακές ροές. Επίσης, οι 

ελεύθερες ταμειακές ροές προηγούνται της απόδοσης μερισμάτων στους κατόχους 

κοινών μετοχών. Οι ταμειακές ροές αυτές χαρακτηρίζονται ως ελεύθερες γιατί 

αποτελούν τις ροές που απέμειναν για τη διατήρηση της κεφαλαιακής βάσης της 

επιχείρησης. Ακόμη, είναι αναγκαίο να αναφερθεί πως από τη στιγμή που υπάρχουν 

διαθέσιμα κεφάλαια για τους μετόχους της επιχείρησης, το επιτόκιο προεξόφλησης 

που χρησιμοποιείται είναι το κόστος κεφαλαίου της, αντί για το μέσο σταθμικό 

κόστος κεφαλαίου της. 

Η συνολική αξία της επιχείρησης είναι ίση με: 
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όπου: 

Vj = η αξία της επιχείρησης J 

N = αριθμός περιόδων 

FCFΕ = οι ελεύθερες ταμειακές ροές της επιχείρησης για την περίοδο t 

WACCj = το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης 

Πέρα από την θεωρητική τους ορθότητα, τα μοντέλα αυτά επιτρέπουν την ύπαρξη 

σημαντικής ευελιξίας στον υπολογισμό της αξίας. Οι μεταβαλλόμενοι ρυθμοί 

ανάπτυξης, οι οποίοι παρατηρούνται συχνά, έχουν ως αποτέλεσμα την αλλαγή στα 

επίπεδα πωλήσεων και τις δαπανών της επιχείρησης. Παρόλα αυτά, με την εκμάθηση 

των διαφόρων τρόπων μέτρησης, είναι δυνατός ο ετήσιος υπολογισμός των 

αναμενόμενων ταμειακών ροών, όπως επίσης και ο υπολογισμός των συνολικών 

εναλλακτικών αξιών των ταμειακών ροών. 

Μία πιθανή δυσκολία, την οποία πρόκειται να αντιμετωπίσουν οι επενδυτές, οι οποίοι 

κάνουν χρήση των μεθόδων αυτών, είναι η μεγάλου μεγέθους εξάρτηση τους από τις 

δύο σημαντικούς τύπους εισροών, που απαιτούνται από τις μεθόδους. Συγκεκριμένα, 

την πρώτη εισροή αποτελεί ο ρυθμός αύξησης των ταμειακών ροών, αναφορικά τόσο 

σε σχέση με το μέγεθος τους όσο και με τη διάρκεια τους, ενώ η δεύτερη εισροή είναι 

η το αναμενόμενο επιτόκιο προεξόφλησης. Όπως γίνεται αντιληπτό, μία μικρή 

αλλαγή σε οποιονδήποτε από αυτούς τους δύο παράγοντες, δύναται να έχει ιδιαίτερα 

σημαντική επίπτωση στην εκτιμώμενη αξία της μετοχής. Συνεπώς, είναι απαραίτητη 

η ακριβής εκτίμηση των εισροών, κατά τη χρήση των διαφόρων μεθόδων αποτίμησης 

της αξίας. 

3.3.2. Προσέγγιση Υπολογισμού της Αξίας με τη χρήση Σχετικών Μεθόδων 

Αποτίμησης 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ένα πλεονέκτημα, αλλά και ένας δυνητικός 

παράγοντας κινδύνου, που παρουσιάζεται από τη χρήση των μεθόδων προεξόφλησης 

των ταμειακών ροών, είναι η πιθανότητα εξαγωγής εσωτερικών αξιών των μετοχών, 
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οι οποίες είναι μεγαλύτερες ή μικρότερες από τις τρέχουσες αγοραίες τιμές τους. 

Αυτό το φαινόμενο οφείλεται στην διαφορετικότητα των τιμών των εισροών, τις 

οποίες υπολογίζει ο εκάστοτε επενδυτής, σε σχέση με το τρέχον περιβάλλον. Για την 

εξάλειψη του φαινομένου αυτού, αναπτύχθηκε η προσέγγιση υπολογισμού της αξίας 

της μετοχής με τη χρήση σχετικών μεθόδων αποτίμησης.  

Το βασικό χαρακτηριστικό αυτής της προσέγγισης είναι η χρήση μεθόδων, οι οποίες 

παρέχουν πληροφόρηση για το πώς οι μετοχές αξιολογούνται από την αγορά σε 

διάφορα επίπεδα, όπως είναι το σύνολο της οικονομίας, οι επιμέρους κλάδοι και οι 

εταιρείες εντός αυτών.  

Σε αντίθεση με τις διάφορες μεθόδους προεξόφλησης ταμειακών ροών, οι οποίες 

επιχειρούν να υπολογίσουν την εσωτερική αξία της μετοχής χρησιμοποιώντας τους 

αναμενόμενους ρυθμούς ανάπτυξης και τα αναμενόμενα επιτόκια προεξόφλησης, η 

προσέγγιση του υπολογισμού της αξίας της μετοχής με τη χρήση των σχετικών 

μεθόδων αποτίμησης έχει άλλο σκοπό. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, είναι 

δυνατός ο προσδιορισμός της αξίας μιας οικονομικής οντότητας (αγοράς, κλάδου ή 

επιχείρησης), μέσω της αντιπαράθεσης της με άλλες παρόμοιες οικονομικές 

οντότητες. Η σύγκριση αυτή διενεργείται μέσω του υπολογισμού διαφόρων δεικτών, 

οι οποίοι εκφράζουν τη σχέση της τιμής της μετοχής αναλογικά με παράγοντες, οι 

οποίοι επηρεάζουν την αξία της μετοχής. Τέτοιους παράγοντες αποτελούν τα κέρδη, 

η λογιστική αξία και οι πωλήσεις. 

Σχετική Αποτίμηση της αξίας με τη χρήση πολλαπλασιαστών κερδών 

Ένας από τους πλέον διαδεδομένους τρόπους σχετικής αποτίμησης της αξίας μιας 

μετοχής λογίζεται ο υπολογισμός της αξίας της ως πολλαπλάσιο των κερδών, τα 

οποία αυτή παράγει. Κατά τη διαδικασία επένδυσης σε μια μετοχή, αποτελεί σύνηθες 

φαινόμενο η εξέταση της τρέχουσας αγοραίας τιμής ως πολλαπλάσιο των κερδών ανά 

μετοχή της εταιρείας. Ο συγκεκριμένος δείκτης δύναται να υπολογιστεί με διάφορους 

τρόπους. Συγκεκριμένα, κάνοντας χρήση των τρεχουσών κερδών ανά μετοχή, των 

αναμενόμενων κερδών ανά μετοχή, ή των ιστορικών κερδών ανά μετοχή, 

λαμβάνονται αντίστοιχα ο τρέχων, ο μελλοντικός, και ο ιστορικός πολλαπλασιαστής 

κερδών της επιχείρησης. 
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Σχετική Αποτίμηση της αξίας με τη χρήση της λογιστικής αξίας 

Ενώ οι χρηματαγορές παρέχουν μια συγκεκριμένη εικόνα για την αξία της 

επιχείρησης, η εικόνα αυτή ενδέχεται να παρουσιάζει διαφορές, από την οπτική γωνία 

της λογιστικής. Η εκτίμηση της λογιστικής αξίας καθορίζεται από τις ισχύουσες 

λογιστικές αρχές και επηρεάζεται ιδιαιτέρως από τις τιμές κτήσεως των 

περιουσιακών στοιχείων, αλλά και από τις λογιστικές αναπροσαρμογές που έχουν 

διενεργηθεί, όπως για παράδειγμα οι αποσβέσεις. Επομένως, φυσική εξέλιξη του 

φαινομένου αυτού, ήταν η ανάπτυξη τρόπων, σύμφωνα με τους οποίους 

πραγματοποιείται η σύνδεση της αξίας της επιχείρησης με τη λογιστική της αξία. 

Πλέον, οι επενδυτές αναζητούν τη σχέση μεταξύ της τιμής της μετοχής και της 

λογιστικής αξίας, ως ένα τρόπο εκτίμησης του κατά πόσο μια μετοχή είναι 

υπερτιμημένη ή υποτιμημένη.  

Σχετική Αποτίμηση της αξίας με τη χρήση πολλαπλασιαστών πωλήσεων 

Μια εναλλακτική πρόταση, η οποία επηρεάζεται πολύ λιγότερο από τις προηγούμενες 

από τη χρήση λογιστικών μεγεθών, όπως είναι τα κέρδη και η λογιστική αξία, 

συνίσταται στην χρήση του κύκλου εργασιών ως βάση υπολογισμού της αξίας της 

εταιρείας. Επομένως, ήταν αναμενόμενη η δημιουργία μεγεθών, τα οποία 

απεικονίζουν την αξία της επιχείρησης ως πολλαπλάσιο του κύκλου εργασιών της. Το 

πλεονέκτημα, το οποίο παρουσιάζει ο συγκεκριμένος τρόπος υπολογισμού έναντι των 

υπολοίπων συνίσταται στην δυνατότητα πραγματοποίησης διακλαδικών συγκρίσεων, 

καθώς είναι πιθανό να εφαρμόζονται από τις επιμέρους επιχειρήσεις διαφορετικά 

λογιστικά πρότυπα. 

Το θετικό χαρακτηριστικό, το οποίο γίνεται φανερό από τη χρήση της προσέγγισης 

της σχετικής αποτίμησης αξίας, είναι η λήψη πληροφοριών σχετικά με την τρέχουσα 

αξιολόγηση των μετοχών από την αγορά. Δυστυχώς, όμως, η αδυναμία της 

προσέγγισης αυτής έγκειται στο γεγονός πως δεν μπορεί να υποδειχθεί εάν αυτή η 

αξιολόγηση είναι η κατάλληλη. Συγκεκριμένα, είναι δυνατό οι αποτιμήσεις της 

αγοράς να εμφανίζονται είτε υποτιμημένες είτε υπερτιμημένες. 

Για την εξήγηση αυτής της κατάστασης, κρίνεται σκόπιμη η παράθεση ενός 

παραδείγματος. ‘Έστω ότι η αξία του συνόλου της αγοράς είναι ιδιαιτέρως 

υπερτιμημένη, για μια δεδομένη χρονική περίοδο. Αν ήταν αναγκαία η σύγκριση 
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μεταξύ της αξίας ενός κλάδου σε σχέση με την αξία του συνόλου της αγοράς, 

πιθανότατα το εξαγόμενο συμπέρασμα θα ήταν πως η αξία του κλάδου εμφανίζεται 

υποτιμημένη. Αποτέλεσμα της σύγκρισης αυτής, θα ήταν η λανθασμένη πεποίθηση 

για την αξία του κλάδου λόγω του σημείου αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε, ενώ η 

αξία του κλάδου είναι η πραγματική. Εναλλακτικά, σε περίπτωση σύγκρισης της 

αξίας ενός υποτιμημένου κλάδου με μία αγορά, της οποίας η αξία είναι ιδιαιτέρως 

υποτιμημένη, το εξαγόμενο συμπέρασμα θα ήταν πως η αξία του κλάδου εμφανίζεται 

υπερτιμημένη. 

Συμπερασματικά, η προσέγγιση υπολογισμού της αξίας με τη χρήση σχετικών 

μεθόδων αποτίμησης, είναι κατάλληλη για χρήση, λαμβάνοντας υπόψη δύο 

προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι η ύπαρξη μίας καλής συλλογής από συγκρινόμενες 

οντότητες, δηλαδή συγκρίσιμες εταιρείες, οι οποίες διαθέτουν παρόμοια 

χαρακτηριστικά σε σχέση με τον κλάδο δραστηριότητας, το μέγεθος και τον κίνδυνο. 

Ταυτόχρονα, η δεύτερη προϋπόθεση έγκειται στην μη ύπαρξη ακραίων συνθηκών 

αποτίμησης είτε για τον κλάδο είτε για την εταιρεία. Με άλλα λόγια, είναι αναγκαία η 

αποφυγή υποτίμησης ή υπερτίμησης τόσο του κλάδου δραστηριότητας όσο και της 

εταιρείας. 
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4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ 

4.1. Εισαγωγή 

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο μέρος της εργασίας, η αποτίμηση της αξίας των 

μετοχών αποτελεί ένα πολυπαραγοντικό πρόβλημα, το οποίο περιέχει πληθώρα 

μεταβλητών, οι οποίες πρέπει να εξεταστούν. Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η 

ανάπτυξη μιας συνολικής προσέγγισης, μέσω της οποίας συνδυάζονται τόσο η 

επιστημονική μεθοδολογία, όσο και η προσωπική εμπειρία των επαγγελματιών του 

κλάδου αυτού. Συνεπώς, κρίνεται αναγκαία η χρήση όλων των προηγμένων 

εργαλείων, τα οποία θα καταστήσουν δυνατή την ενσωμάτωση της τεχνογνωσίας, η 

οποία απορρέει από την σημαντική ερευνητική δραστηριότητα, όπως, επίσης, και η 

ποσοτικοποίηση και αξιοποίηση της εμπειρίας των επαγγελματιών, που προκύπτει 

από τη μακρόχρονη συμμετοχή τους στον τομέα της διαχείρισης χαρτοφυλακίων. 

Όταν ένας επενδυτής πραγματοποιεί την αγορά μετοχών κάποιας εταιρείας, 

ουσιαστικά προβαίνει στην αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου. Η βάση της 

συμπεριφοράς αυτής του επενδυτή συνίσταται στην αξίωση του πως το συγκεκριμένο 

περιουσιακό στοιχείο θα αποφέρει σε αυτόν μία ροή περιοδικών εσόδων, καθ’ όλη τη 

διάρκεια διακράτησης του στοιχείου αυτού. Επίσης, από τη στιγμή που ο επενδυτής 

είναι ο κάτοχος του περιουσιακού στοιχείου, αξιώνει πως θα βρίσκεται σε θέση να 

ανακτήσει το κεφάλαιο, το οποίο διέθεσε για την αγορά του. Από τη στιγμή που 

πληρούνται αυτές οι δύο αξιώσεις, ο επενδυτής λαμβάνει την ικανοποίηση της μη 

δημιουργίας ζημίας από τη συναλλαγή αυτή. Με άλλα λόγια, ο επενδυτής θεωρεί πως 

η τιμή που κατέβαλε για την απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου, είναι ίση με την 

αξία, η οποία είναι ενσωματωμένη σε αυτό.  

Παρόλα αυτά, η ειδοποιός διαφορά μεταξύ των μετοχών και των υπολοίπων τύπων 

επενδύσεων (για παράδειγμα επενδύσεων σε κτηματομεσιτικά προϊόντα), συνίσταται 

στο γεγονός πως στην περίπτωση των μετοχών η ικανότητα δημιουργίας κέρδους 

συνδέεται πρωτίστως με την μελλοντική επίδοση της εταιρείας, ενώ στις υπόλοιπες 

περιπτώσεις, η σύνδεση αυτή δεν αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη για την 

πραγματοποίηση της επένδυσης. Δεδομένου, λοιπόν, πως ο επενδυτής διαθέτει τα 

κεφάλαια του για την αγορά μετοχών, έχοντας την προσδοκία της είσπραξης 

μελλοντικών ροών εισοδημάτων, η ερώτηση που προκύπτει είναι εάν η πρόβλεψη του 
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αναφορικά με τις ταμειακές ροές, τις οποίες μελλοντικά δύναται να εισπράξει, είναι η 

σωστή.  

Με την πάροδο του χρόνου και με απώτερο σκοπό την κάλυψη της 

νεοδημιουργηθείσας αυτής ανάγκης, αναπτύχθηκε μία μέθοδος αξιολόγησης και 

αποτίμησης της αξίας των επιμέρους μετοχών, ο οποίος διαθέτει τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά. Η μέθοδος αυτή είναι γνωστή ως Θεμελιώδης Ανάλυση (Fundametal 

Analysis). 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η Θεμελιώδης Ανάλυση (Fundamental Analysis) 

αποτελεί μία μέθοδο αξιολόγησης και αποτίμησης της αξίας των διαφόρων μετοχών. 

Ως βάση του συλλογισμού της Θεμελιώδους Ανάλυσης για την πλήρωση των 

προαναφερθέντων στόχων, λογίζεται η εκτενής και διεξοδική εξέταση του συνόλου 

των παραγόντων, οι οποίοι επηρεάζουν τις επιμέρους τιμές των μετοχών.  

Σύμφωνα με τη Θεμελιώδη Ανάλυση (Λαζαρίδης και Παπαδόπουλος, 2006), οι 

παράγοντες αυτοί ομαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά 

στους παράγοντες που επηρεάζουν το σύνολο της οικονομίας, στα πλαίσια της οποίας 

λειτουργεί η υπό εξέταση επιχείρηση, ενώ στη δεύτερη κατηγορία μελετώνται οι 

παράγοντες επηρεασμού του κλάδου, εντός του οποίου δραστηριοποιείται η 

επιχείρηση. Τέλος, η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τους παράγοντες, οι οποίοι 

εμφανίζονται ως εγγενή χαρακτηριστικά γνωρίσματα της επιχείρησης, και 

επηρεάζουν την αναμενόμενη κερδοφορία της. 

Όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας, η Θεμελιώδης 

Ανάλυση βασίζεται στην πεποίθηση της ύπαρξης της εσωτερικής αξίας (intrinsic 

value) ή πραγματικής αξίας (true value), η οποία ενυπάρχει σε κάθε μετοχή και κατά 

κανόνα, διαφέρει από την τρέχουσα αγοραία τιμής της, στα πλαίσια της αγοράς 

κεφαλαίων. Κύριο χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης αξίας είναι πως διαφέρει από 

αξιόγραφο σε αξιόγραφο, καθώς το ύψος της επηρεάζεται από τα εγγενή θεμελιώδη 

μεγέθη της εκάστοτε επιχείρησης, όπως για παράδειγμα τα κέρδη, οι πωλήσεις κ.ά. 

Επομένως, μέσω της μελέτης των θεμελιωδών αυτών μεγεθών και της αποτίμησης 

τους, καθίσταται δυνατή η πραγματοποίηση μιας εμπεριστατωμένης και 

επιστημονικής εκτίμησης του ύψους της εσωτερικής αξίας του αξιογράφου. 



30 
 

Από τη στιγμή που το ύψος της εσωτερικής αξίας μιας μετοχής έχει υπολογιστεί, 

κρίνεται αναγκαία η σύγκριση του με την τρέχουσα αγοραία τιμή της μετοχής, στα 

πλαίσια του χρηματιστηρίου. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί η ερμηνεία της 

τρέχουσας αγοραίας τιμής μιας μετοχής, καθώς η παράθεση της παρέχει χρήσιμες 

πληροφορίες. Μέσω της τρέχουσας αγοραίας τιμής της μετοχής παρουσιάζεται η 

άποψη των συμμετεχόντων στην αγορά κεφαλαίου για τη συγκεκριμένη μετοχή. Πιο 

συγκεκριμένα, η τρέχουσα αγοραία τιμή της μετοχής εκπροσωπεί το μέσο 

αποτέλεσμα, που προκύπτει από το συγκερασμό των απόψεων όλων των επενδυτών, 

μεταξύ της τιμής της μετοχής και της εσωτερικής της αξίας. Συνεπώς, το προϊόν της 

σύγκρισης μεταξύ της τρέχουσας αγοραίας τιμής της μετοχής και της εσωτερικής 

αξίας της, δύναται να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για την πραγματοποίηση 

επενδύσεων. Ειδικότερα, όταν η εσωτερική αξία της μετοχής είναι μεγαλύτερη από 

την τρέχουσα αγοραία τιμή της, τότε συστήνεται η αγορά της, ενώ αντίθετα, όταν 

είναι μικρότερη, συστήνεται η μη απόκτηση της ή η πώληση της, σε περίπτωση που 

διακρατείται. 

H ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών της εκάστοτε εταιρείας, κατά ένα 

μονόπλευρο και μεμονωμένο τρόπο, δεν είναι δυνατό να παράσχει μια πραγματική 

εικόνα της αξίας της εταιρείας. Η λήψη επενδυτικών αποφάσεων, η οποία βασίζεται 

αποκλειστικά στην ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών ενδέχεται να οδηγήσει σε 

σοβαρά λάθη και ιδιαιτέρως δυσάρεστες συνέπειες. Για το λόγο αυτό, η ανάλυση 

χρηματοοικονομικών δεικτών αποτελεί μέρος της θεμελιώδους ανάλυσης που 

χρησιμοποιείται ευρέως από τους επενδυτές για τον προσδιορισμό της εσωτερικής 

αξίας της μετοχής μιας εταιρείας. Οι επενδυτές ισχύουν και θεμελιώδη ανάλυση για 

τον ίδιο σκοπό για να αποφασίσουν αν θα πρέπει να επενδύσουν στην εν λόγω 

εταιρεία. 

Η θεμελιώδης ανάλυση συνήθως διεξάγεται χρησιμοποιώντας την προσέγγιση από 

πάνω-προς-τα-κάτω προσέγγιση (top-down approach). Αν η προσέγγιση ήταν δυνατό 

να απεικονιστεί σχηματικά, θα αποτελούσε μία αντίστροφη πυραμίδα, με κορυφή της 

το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον της επιχείρησης, στο μεσαίο επίπεδο την 

αξιολόγηση του κλάδου δραστηριότητας της επιχείρησης, και τέλος, την ανάλυση της 

εν λόγω επιχείρησης. Η φιλοσοφία της προσέγγισης αυτής συνίσταται στην χρήση 

όλων των διαθέσιμων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και των 

μακροοικονομικών στοιχείων και μεγεθών, για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Σε 
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γενικές γραμμές, οι υποστηρικτές της θεμελιώδους ανάλυσης μελετούν πρώτα τις 

τρέχουσες μακροοικονομικές συνθήκες. Αυτό συμβαίνει επειδή η επενδυτική 

απόφαση εξαρτάται κυρίως από την φάση του οικονομικού κύκλου, προς στον οποίο 

οδεύει η οικονομία, όπως επίσης και από το ποιοι κλάδοι αναμένεται να 

παρουσιάσουν θετική πορεία στο προβλεπόμενο οικονομικό περιβάλλον. Στη 

συνέχεια, οι επενδυτές αναζητούν τις επιχειρήσεις με τις καλύτερες επιδόσεις στα 

πλαίσια των συγκεκριμένων κλάδων. Ειδικότερα, η διαδικασία επιλογής μετοχών με 

βάση τη θεμελιώδη ανάλυση βασίζεται στην ιδέα πως μια εταιρεία πρέπει να 

πραγματοποιεί καλύτερες επιδόσεις από τις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου, ενώ 

ταυτόχρονα, και ο κλάδος δραστηριότητας της εταιρείας να παρουσιάζει καλύτερες 

επιδόσεις από τους άλλους κλάδους. 

Η προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω είναι ευρέως αποδεκτή και έχει 

χρησιμοποιηθεί ως βάση για την δημιουργία διάφορων επενδυτικών στρατηγικών. 

Παρόλα αυτά, είναι αναγκαίο να αναφερθεί πως η πρόβλεψη της εξέλιξης των 

μακροοικονομικών μεγεθών μιας οικονομίας αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα, με 

δυσάρεστες συνέπειες σε περίπτωση λάθους. 

Τέλος, σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να παρατεθεί το πιο συχνό λάθος που 

πραγματοποιείται από τους επενδυτές, κατά τη χρήση της προσέγγισης από πάνω 

προς τα κάτω. Το πιο κοινά παρουσιαζόμενο λάθος σε αυτή την περίπτωση έγκειται 

στην επικέντρωση του ενδιαφέροντος των επενδυτών στην εταιρεία, αλλά όχι στην 

μετοχή της. Για το λόγο αυτό, είναι αναγκαία η κατανόηση του ότι μία εταιρεία, η 

οποία παρουσιάζει θετικές επιδόσεις, δεν είναι απαραίτητα μια καλή επένδυση. Η 

διαδικασία επιλογής μετοχών θα πρέπει πάντοτε να βασίζεται σε μια σύγκριση 

μεταξύ της εσωτερικής αξίας μιας μετοχής και της τρέχουσας αγοραίας τιμής της. 

Επομένως, οι επενδυτές οφείλουν να καθορίζουν εάν μία μετοχή είναι υπερτιμημένη 

ή υποτιμημένη, με βάση τα θεμελιώδη μεγέθη της επιχείρησης και τους 

χρηματοοικονομικούς δείκτες της. Κατά συνέπεια, μόνο όταν η εσωτερική αξία της 

μετοχής υπερβαίνει την τρέχουσα αγοραία τιμή της κατά ένα σχετικά υψηλό 

περιθώριο ασφαλείας, θα πρέπει η μετοχή αυτή να αποτελεί επενδυτικό στόχο. 

Σε αυτό το σημείο είναι αναγκαίο να αναφερθεί πως η αξιολόγηση των παραγόντων, 

οι οποίοι επηρεάζουν την πορεία της επιχείρησης απαιτούν ιδιαίτερα σωστή και 

σφαιρική επαγγελματική κρίση από την πλευρά του επενδυτή. 
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H Θεμελιώδης Ανάλυση βασίζεται στην παραδοχή ότι η τρέχουσα αγοραία τιμή της 

μετοχής στην αγορά κεφαλαίων, κυμαίνεται σε πλαίσια γύρω από την εγγενή αξία 

της, με την πάροδο του χρόνου. Ως εσωτερική αξία λογίζεται η εύλογη αξία της 

μετοχής της εταιρείας. Η εύλογη αξία αυτή καθορίζεται από την ανάλυση του ποιοι 

παράγοντες επιδρούν στην αξία της εταιρείας, όπως επίσης και σε ποια έκταση. 

Απώτερος στόχος της Θεμελιώδους Ανάλυσης αποτελεί η εξαγωγή συμπεράσματος 

για το αν η υπό εξέταση μετοχή είναι υποτιμημένη ή υπερτιμημένη, συγκρίνοντας την 

υπολογιζόμενη εγγενή αξία με την τρέχουσα αγοραία αξία. 

Από τη μία πλευρά, μία μετοχή θεωρείται ότι είναι υποτιμημένη, εάν η εσωτερική της 

αξίας είναι χαμηλότερη από την τρέχουσα αγοραία τιμή, η οποία επικρατεί στην 

αγορά κεφαλαίου ( McLeavy και Solnik, 2003 ). Από την άλλη πλευρά, μία μετοχή, 

αντίστοιχα, θεωρείται ότι είναι υπερτιμημένη, εάν η τρέχουσα αγοραία τιμή της 

υπερβαίνει την εσωτερική της αξία.( McLeavy και Solnik, 2003 ). Η έννοια της 

εγγενούς αξίας συνεπάγεται τη θεώρηση πως οι συμμετέχοντες στην αγορά δρουν 

ορθολογικά, κατά την αγορά ενός χρεογράφου, λόγω της θεμελιώδους αξίας της εν 

λόγω εταιρείας. 

Σε αυτό το σημείο είναι αναγκαίο να τονιστεί πως η θεμελιώδης ανάλυση εξαρτάται, 

στο σύνολό της, από την παραδοχή ότι οι πραγματικές τρέχουσες αγοραίες τιμές των 

μετοχών δεν αντικατοπτρίζουν πάντοτε σωστά την πραγματική θεμελιώδη δύναμη 

μιας εταιρείας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι τρέχουσες αγοραίες τιμές των 

μετοχών επηρεάζονται επίσης από τις βραχυπρόθεσμες «ανωμαλίες», οι οποίες 

επικρατούν στην αγορά κεφαλαίων. Ως αποτέλεσμα των «ανωμαλιών» αυτών 

λογίζονται οι βραχυπρόθεσμες αποκλίσεις των τρεχουσών αγοραίων τιμών των 

μετοχών και των επιμέρους εσωτερικών τους αξιών. Παρόλα αυτά, η ύπαρξη των 

ανωμαλιών αυτών είναι απαραίτητη για την επιτυχή εφαρμογή της μεθόδου της 

θεμελιώδους ανάλυσης, γιατί σε αντίθετη περίπτωση, η θεμελιώδης ανάλυση δεν θα 

ήταν σε θέση να παράγει κανένα πλεονέκτημα από τον προσδιορισμό της εγγενούς 

αξίας των μετοχών. 
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4.2. Στάδια Θεμελιώδους Ανάλυσης 

4.2.1. Στάδιο 1ο – Ανάλυση Οικονομίας 

Στο πρώτο στάδιο της Θεμελιώδους Ανάλυσης διενεργείται η επισκόπηση του 

συνόλου της οικονομίας, όπως επίσης και η εξέταση του γενικότερου οικονομικού 

κλίματος που επικρατεί. Ουσιαστικά, σε αυτό το στάδιο πραγματοποιείται η 

διεξοδική μελέτη του ευρύτερου περιβάλλοντος, εντός του οποίου λειτουργεί η αγορά 

κεφαλαίων. Σκοπό της μελέτης αυτής αποτελεί η αναγνώριση σημαντικών 

παραγόντων επηρεασμού της αγοράς κεφαλαίων, καθώς και η εκτίμηση των πιθανών 

συνεπειών τους στην πορεία της. Για να καταστεί, λοιπόν, δυνατή η μελέτη αυτή, 

είναι απαραίτητη η λήψη πληροφοριών διαφόρων ειδών, όπως επίσης και η ανάλυση 

μιας μεγάλης γκάμας θεμελιωδών μεγεθών, με σκοπό την πληρέστερη και 

σφαιρικότερη προσέγγιση του συνόλου της οικονομίας. Ως βασικές πηγές λήψεων 

πληροφοριών λογίζονται οι εξής: 

- Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) 

- Κατά Κεφαλήν Εισόδημα 

- Δείκτες Βιομηχανικής Δρατηριότητας 

- Δείκτες Απασχόλησης και Ανεργίας 

- Ύψος Επιτοκίων  

- Πληθωρισμός 

- Εμπορικό Ισοζύγιο 

- Δείκτες Οικονομικού Κλίματος 

- Ποσότητα Χρήματος 

Μέσω της ανάλυσης των συγκεκριμένων μεγεθών και δεικτών, καθίσταται δυνατή η 

εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, τα οποία βοηθούν ιδιαιτέρως στη διαδικασία 

λήψης της επενδυτικής απόφασης. Είναι ευρέως γνωστό και αποδεδειγμένο από 

πληθώρα ερευνών, πως υπάρχει σύνδεση μεταξύ των θεμελιωδών μεγεθών της 

οικονομίας και των οικονομικών στοιχείων της κάθε επιμέρους εταιρείας. Η ανάλυση 

των μεγεθών αυτών και ο σχηματισμός προβλέψεων για τη μελλοντική εξέλιξη τους, 

δύναται να επηρεάσει τις μελλοντικές επιδόσεις των εταιρειών που λειτουργούν στα 

πλαίσια της οικονομίας αυτής. Συνεπώς, μέσω της ανάλυσης του συνόλου της 

οικονομίας, παρέχεται ωφέλιμη πληροφόρηση, η οποία αποδεικνύεται ιδιαιτέρως 
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χρήσιμη στην αξιολόγηση και σύγκριση των εναλλακτικών επιλογών, στα πλαίσια 

της λήψης επενδυτικών αποφάσεων. 

Τέλος, είναι αναγκαίο να αναφερθεί πως κατά το πρώτο στάδιο της θεμελιώδους 

ανάλυσης, κρίνεται επιτακτική η εξέταση των φάσεων του οικονομικού κύκλου και 

της συμπεριφοράς των επιμέρους δεικτών. Συγκεκριμένα, η γνώση των δεικτών, οι 

οποίοι προηγούνται ή έπονται του οικονομικού κύκλου, μειώνει κατά πολύ την 

πιθανότητα εξαγωγής λανθασμένων συμπερασμάτων και πραγματοποίησης μη 

επικερδών επιλογών από τον επενδυτή. 

4.2.2. Στάδιο 2ο – Ανάλυση Κλάδων Δραστηριότητας 

Το δεύτερο στάδιο της θεμελιώδους ανάλυσης περιλαμβάνει την εξέταση των 

επιμέρους κλάδων της οικονομίας. Η εξέταση αυτή διενεργείται, ούτως ώστε να γίνει 

η αναγνώριση της πορείας των επιμέρους κλάδων δραστηριότητας, στα πλαίσια του 

τρέχοντος και αναμενόμενου οικονομικού περιβάλλοντος. Σε αυτό το στάδιο 

πραγματοποιείται η συλλογή δεδομένων, τα οποία θα φανούν χρήσιμα στη διαδικασία 

εκτίμησης της μελλοντικής πορείας του υπό εξέταση κλάδου, ούτως ώστε να 

αποσαφηνιστούν οι δυνητικές συνέπειες της στο σύνολο δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης. Συνήθως, οι πληροφορίες που είναι αναγκαίο να ληφθούν, με σκοπό την 

πραγματοποίηση ακριβέστερων και πιο φερέγγυων προβλέψεων για την πορεία του 

κλάδου δραστηριότητας, αφορούν σε θέματα όπως: 

- Μέγεθος του κλάδου δραστηριότητας και μελλοντικοί ρυθμοί ανάπτυξης του 

- Παράγοντες, οι οποίοι επιδρούν στην λειτουργία του κλάδου και αναγνώριση 

των συνεπειών τους 

- Φάση του οικονομικού κύκλου, την οποία διανύει ο κλάδος 

- Ύπαρξη πιθανών φραγμών εισόδου και εξόδου για τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε αυτόν 

- Αναγνώριση ανταγωνιστικών τάσεων που επικρατούν στον κλάδο και η 

δυνητική ύπαρξη μονοπωλιακών ή ολιγοπωλιακών καταστάσεων στα πλαίσια 

του 

Σε γενικές γραμμές, ως βασικοί παράγοντες της επίδοσης της κάθε επιχείρησης 

λογίζονται οι προοπτικές και η αναμενόμενη πορεία του κλάδου, στα πλαίσια του 

οποίου δραστηριοποιείται. Για το λόγο αυτό, η ανάλυση του κλάδου δραστηριότητας 



35 
 

της επιχείρησης πρέπει να προηγείται από αυτή της επιχείρησης. Υπάρχουν ελάχιστα 

παραδείγματα εταιρειών, οι οποίες παρουσιάζουν αξιοσημείωτες επιδόσεις στα 

πλαίσια ενός κλάδου, ο οποίος εμφανίζει χαμηλούς ή αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης. 

Επομένως, η πραγματοποίηση επενδύσεων επιχειρήσεων με θετική πορεία, οι οποίες 

όμως λειτουργούν στα πλαίσια ενός μη αναπτυσσόμενου κλάδου, δεν θεωρείται 

προσοδοφόρα και δύναται να επιφέρει ζημίες στα κεφάλαια του επενδυτή. 

Σε αυτό το σημείο είναι αναγκαίο να αναφερθεί πως οι επιμέρους κλάδοι 

δραστηριότητας αντιδρούν στις αλλαγές των μεταβλητών της οικονομίας σε 

διαφορετικά σημεία του επιχειρησιακού κύκλου. 

Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις αυξάνουν συνήθως τις κεφαλαιουχικές τους δαπάνες, 

όταν λειτουργούν σε πλήρη δυναμικότητα, δηλαδή στην κορυφή του οικονομικού 

κύκλου. Ως εκ τούτου, οι βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στην παροχή 

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, θα επηρεαστούν στην έναρξη της ύφεσης του 

οικονομικού κύκλου.  

Επιπρόσθετα, οι αντιδράσεις στις φάσεις του οικονομικού κύκλου ενδέχεται να 

διαφέρουν ως προς την εκδήλωση τους, μεταξύ διαφορετικών κλάδων. Ως 

παραδείγματα λογίζονται οι βιομηχανίες, οι οποίες παρουσιάζουν κυκλικότητα στις 

εργασίες τους, όπως για παράδειγμα οι βιομηχανίες χάλυβα και οι βιομηχανίες 

αυτοκινήτων. Ενώ οι συγκεκριμένες θα παρουσιάσουν πολύ καλύτερες επιδόσεις από 

άλλους κλάδους κατά τη διάρκεια της οικονομικής άνθησης, εντούτοις θα υποφέρουν 

από μεγαλύτερες μειώσεις του κύκλου εργασιών τους κατά τη διάρκεια της 

οικονομικής ύφεσης, από τους υπόλοιπους κλάδους. Αντίθετα, βιομηχανίες, οι οποίες 

δεν παρουσιάζουν κυκλικότητα στις εργασίες τους, όπως για παράδειγμα το λιανικό 

εμπόριο τροφίμων, δεν θα βρεθούν αντιμέτωπες με σημαντικές μειώσεις του κύκλου 

εργασιών τους κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης, αλλά παράλληλα, δεν θα 

γνωρίσουν σημαντικές αυξήσεις, κατά τη διάρκεια της οικονομικής άνθησης. 

Συνεπώς, κρίνεται αναγκαία η ανάλυση των επιμέρους κλάδων δραστηριότητας, 

ούτως ώστε να αποκτηθεί σφαιρικότερη και βαθύτερη πληροφόρηση σχετικά με το 

περιβάλλον λειτουργίας των επιχειρήσεων. 
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4.2.3. Στάδιο 3ο – Ανάλυση Εταιρείας 

Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο της Θεμελιώδους Ανάλυσης, πραγματοποιείται η 

εκτενής και εξονυχιστική μελέτη της εταιρείας, για την οποία εκδηλώνει ενδιαφέρον 

ο επενδυτής. Η μελέτη αυτή πραγματοποιείται μέσω της συγκέντρωσης και 

επεξεργασίας μεγάλου όγκου ιστορικών πληροφοριών, οι οποίες αφορούν τις 

επιδόσεις της επιχείρησης στο παρελθόν. Η παρακολούθηση της διαχρονικής 

εξέλιξης των θεμελιωδών μεγεθών μιας εταιρείας αποσκοπεί στην εξαγωγή 

εκτιμήσεων για την μελλοντική πορεία της, των οποίων κύρια χαρακτηριστικά θα 

πρέπει να είναι η αξιοπιστία και η ακρίβεια. Τα βασικά θέματα, τα οποία απασχολούν 

τον επενδυτή, σε αυτό το επίπεδο ανάλυσης, είναι: 

- Οι πρόσφατοι ρυθμοί ανάπτυξης της εταιρείας (κερδών, πωλήσεων, 

μερισμάτων) 

- Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της (ROE) 

- Οι ιστορικές μεταβολές των βασικών οικονομικών μεγεθών της τα τελευταία 

5 έτη 

- Η τηρούμενη μερισματική πολιτική της εταιρείας 

- Μερίδιο αγοράς 

- Σχετική ανταγωνιστική θέση εντός του κλάδου 

- Μεταβολές της αγοραίας τιμής της μετοχής της τα τελευταία έτη 

- Ικανότητα της διοίκησης της 

- Εμπορευσιμότητα της μετοχής της 

- Τιμές των χρηματοοικονομικών δεικτών της σε σχέση με τις τιμές δεικτών 

παρεμφερών επιχειρήσεων 

Η φιλοσοφία πίσω από το συγκεκριμένο στάδιο της Θεμελιώδους Ανάλυσης έγκειται 

στην ανάλυση της επίδοσης της εταιρείας, κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου, 

και η σύγκριση της με τις επιμέρους επιδόσεις άλλων επιχειρήσεων, οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο με αυτή. Η ανάλυση αυτή πραγματοποιείται με 

τη χρήση διάφορων χρηματοοικονομικών δεικτών, όπως επίσης και με τη σύγκριση 

ταμειακών ροών. Ως σκοπός της διαδικασίας αυτής κρίνεται η αναγνώριση της 

καλύτερης εταιρείας στα πλαίσια ενός κλάδου με θετικές προοπτικές, υπό το πρίσμα 

της Θεμελιώδους Ανάλυσης. Αυτός ο διαχωρισμός επισημαίνεται διότι είναι πιθανό η 
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βέλτιστη επενδυτική επιλογή να μην συνίσταται στην επένδυση στην καλύτερη 

εταιρεία του κλάδου, καθώς αυτή ενδέχεται να είναι υπερτιμημένη στην αγορά. 

Γενικότερα, το τρίτο στάδιο της Θεμελιώδους Ανάλυσης συντίθεται από τις 

παρακάτω συνιστώσες: 

1. Μέτρηση της ιστορικής επίδοσης της επιχείρησης 

2. Πρόβλεψη της ανάπτυξης των βασικών (θεμελιωδών) μεγεθών της 

επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιστορικές επιδόσεις, καθώς και τις 

μελλοντικές προοπτικές της. 

3. Εκτίμηση της εσωτερικής αξίας της επιχείρησης, υπό το φως των 

προαναφερθέντων μεγεθών, και η σύγκριση της με την τρέχουσα αγοραία 

τιμή της, με απώτερο στόχο τον καθορισμό του εάν η μετοχή είναι 

υπερτιμημένη ή υποτιμημένη. 

4.2.4. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Αμέσως μετά τη διενέργεια των επιμέρους αναλύσεων σε κάθε στάδιο της 

Θεμελιώδους Ανάλυσης, είναι φανερή η δημιουργία μιας ισχυρής βάσης, σύμφωνα με 

την οποία είναι δυνατή η πραγματοποίηση μακροπρόθεσμα προσοδοφόρων 

επενδυτικών επιλογών. Παρόλα αυτά, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της 

αξιοπιστίας και της εγκυρότητας της μεθόδου, είναι απαραίτητη η συγκέντρωση, η 

μελέτη και η κατανόηση επιπρόσθετων εταιρικών χρηματοοικονομικών μεγεθών. 

Πηγές άντλησης των μεγεθών αυτών αποτελούν οι λογιστικές και οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της κάθε εταιρείας. Μέσω της εξέτασης των 

καταστάσεων αυτών, καθίσταται δυνατή η τόσο η επισκόπηση ορισμένων μεγεθών σε 

απόλυτες τιμές, όσο και η χρήση τους για τον υπολογισμό σημαντικών δεικτών, από 

τους οποίους αποκαλύπτεται, εκτός των άλλων, και η χρηματοοικονομική διάρθρωση 

της εταιρείας. 

Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά τα κύρια μεγέθη, τα οποία πρέπει να λάβει και να 

εξετάσει ο επενδυτής από την κάθε επιμέρους κατάσταση, πριν την πραγματοποίηση 

της επενδυτικής απόφασης (Νούλας, 2006): 

Ισολογισμός 

- Ύψος ιδίων κεφαλαίων 

- Ύψος βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 
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- Ύψος παγίων περιουσιακών στοιχείων 

- Ύψος συνολικών αποσβέσεων 

- Ύψος απαιτήσεων 

- Ύψος αποθεμάτων 

Αποτελέσματα χρήσης 

- Κύκλος Εργασιών 

- Λειτουργικά Έξοδα 

- Έκτακτα Έσοδα και Έξοδα 

- Ετήσιες Αποσβέσεις Παγίων περιουσιακών στοιχείων 

- Κέρδη/ Ζημίες 

Πίνακας Διάθεσης Κερδών 

- Μερίσματα 

- Παρακρατηθέντα Κέρδη 

- Φόροι 

Πίνακας Ταμειακών Ροών 

- Ταμειακές Εισροές  

- Ταμειακές Εκροές 

4.3 Δείκτες Θεμελιώδους Ανάλυσης 

4.3.1. Δείκτης Τιμή Μετοχής Προς Κέρδη Ανά Μετοχή (P/E) 

Είναι ευρέως γνωστό, πως η επιβίωση της εκάστοτε επιχείρησης επαφίεται στην 

ικανότητα της να πραγματοποιεί κέρδη. Τα κέρδη αποτελούν ένα από τα βασικότερα, 

αν όχι το βασικότερο, θεμελιώδες μέγεθος, το οποίο παρουσιάζεται στον ισολογισμό 

της κάθε εταιρείας. Ως απόρροια του γεγονότος αυτού λογίζεται αφενός η ανάγκη 

έκφρασης της αξίας της επιχείρησης ως συνάρτηση των κερδών που πραγματοποιεί 

και αφετέρου, η διενέργεια συγκρίσεων μεταξύ των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας ως 

γνώμονα τα κέρδη τους. Για την κάλυψη αυτών των δημιουργηθέντων αναγκών, και 

συνυπολογίζοντας την αδυναμία ευθείας σύγκρισης των κερδών της κάθε εταιρείας 

λόγω του άνισου αριθμού μετοχών, αναπτύχθηκε ένα εργαλείο σύγκρισης, με το 

οποίο κατέστη δυνατή η σύνδεση των κερδών με την τιμή της μετοχής. Το εργαλείο 

αυτό δεν είναι άλλο παρά ο δείκτης τιμή μετοχής προς κέρδη ανά μετοχή (PE). 
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Ο συγκεκριμένος δείκτης τυγχάνει πολύ μεγάλης αποδοχής από το σύνολο των 

επενδυτών σε αγορές κεφαλαίων και εφαρμόζεται ευρύτατα από όλους τους 

συμμετέχοντες. Αυτός ο δείκτης λειτουργεί ως οδηγός για την πραγματοποίηση 

επενδύσεων σε μετοχές, αφού η τιμή του χρησιμοποιείται ως σηματωρός για τον 

καθορισμό της υπερτίμησης ή υποτίμησης μιας μετοχής από την αγορά. Ο δείκτης 

P/E αποτελεί ένα ευρύτατα διαδεδομένο και συχνά χρησιμοποιούμενο δείκτη, κατά 

τη εφαρμογή της μεθόδου της σχετικής αποτίμησης αξίας μετοχών. Λόγω της 

απλότητας της διαδικασίας υπολογισμού του καθίσταται ως η ελκυστικότερη επιλογή 

σε διάφορες καταστάσεις, όπως για παράδειγμα για την πραγματοποίηση συγκρίσεων 

μεταξύ της αξίας εταιρειών. 

Ο δείκτης τιμή προς κέρδη ανά μετοχή υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης 

μεταξύ της τρέχουσας αγοραίας τιμής της μετοχής και της αξίας των κερδών ανά 

μετοχή. Συνεπώς, ως αριθμητής του δείκτη λαμβάνεται η τρέχουσα αγοραία τιμή της 

μετοχής, ενώ ως παρονομαστής τα κέρδη ανά μετοχή, τα οποία προκύπτουν εάν 

διαιρεθούν τα ετήσια κέρδη της τελευταίας χρήσης της εταιρείας με το σύνολο των 

μετοχών της που βρίσκονται σε κυκλοφορία. Η τιμή του συγκεκριμένου δείκτη 

αντικατοπτρίζει το ποσό των κεφαλαίων, το οποίο είναι διατεθειμένοι να 

καταβάλλουν οι επενδυτές για την απόκτηση μίας μετοχής, για κάθε ένα ευρώ 

καθαρών κερδών που πραγματοποιείται από την εταιρεία. Όπως γίνεται εύκολα 

αντιληπτό, η τιμή του δείκτη ενδέχεται να μεταβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του 

οικονομικού έτους, ακολουθώντας μάλιστα την κατεύθυνση της μεταβολής της τιμής 

της μετοχής. 

Βασικό παράγοντα της λογικής, η οποία διέπει την ερμηνεία του δείκτη τιμή προς 

κέρδη ανά μετοχή, αποτελεί η θεώρηση πως η κερδοφορία της επιχείρησης 

αντικατοπτρίζεται στην τρέχουσα αγοραία τιμή της μετοχής. Προεκτείνοντας αυτή τη 

θεώρηση, η μετοχή μίας εταιρείας, η οποία παρουσιάζει υψηλά επίπεδα κερδών, θα 

πρέπει να έχει και υψηλή τιμή διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο, ενώ η μετοχή 

μίας εταιρείας με χαμηλό επίπεδο κερδών ή ακόμα και ζημιών, οφείλει να 

διαπραγματεύεται σε χαμηλή τιμή στην αγορά. Κατά συνέπεια, μία χαμηλή τιμή του 

δείκτη PE, συνοδευόμενη από μία χαμηλή τρέχουσα αγοραία τιμή, υποδηλώνει πως η 

μετοχή είναι υποτιμημένη και πως η τιμή της θα αυξηθεί στο μέλλον. Για το λόγο 

αυτό, χαρακτηρίζεται ως καλή επενδυτική επιλογή, καθώς οι επενδυτές που θα την 

αγοράσουν στην τωρινή χαμηλή τιμή, θα μπορέσουν να αποκομίσουν κέρδη από την 
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πώληση της σε υψηλότερο επίπεδο τιμών στο μέλλον. Αντίθετα, μια υψηλή τιμή 

δείκτη PE, συνοδευόμενη από μία υψηλή τρέχουσα αγοραία τιμή, αποτελεί κακή 

επενδυτική επιλογή και δεν θα πρέπει να διατεθούν κεφάλαια για την απόκτηση της ή 

να πωληθεί, σε περίπτωση που διακρατείται.  

Παρακάτω, παρατίθενται τα πλαίσια, εντός των οποίων η σύγκριση με βάση τον 

δείκτη PE διενεργείται βέλτιστα. Συγκεκριμένα, η αξία της χρήσης του δείκτη αυτού 

αυξάνεται, όταν υπολογίζεται για μία μετοχή και στη συνέχεια συγκρίνεται με την 

τιμή του μέσου δείκτη PE όλων των μετοχών, οι οποίες διαπραγματεύονται στο 

χρηματιστήριο. Μέσω της σύγκρισης αυτής αποκαλύπτεται το αν η μετοχή είναι 

υποτιμημένη ή υπερτιμημένη σε σχέση με τις μετοχές όλης της αγοράς. Παρόλα 

αυτά, η αξία της χρήσης του δείκτη αυτού μεγιστοποιείται, όταν χρησιμοποιείται για 

την σύγκριση μεταξύ των εταιρειών του ίδιου κλάδου και ειδικότερα, σε περιπτώσεις 

μεταξύ πολλών όμοιων εταιρειών. Η σύγκριση αυτή κρίνεται ουσιαστικότερη, καθώς 

απαλλάσσεται από τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των διαφορετικών κλάδων 

δραστηριοτήτων και οδηγεί στην εξαγωγή ακριβέστερων και πιο αξιόπιστων 

συμπερασμάτων. 

Όπως αναφέρθηκε πρωτύτερα, από την εξέταση του δείκτη τιμή προς κέρδη ανά 

μετοχή, δύναται να προκύψει ο χαρακτηρισμός μιας μετοχής ως υπερτιμημένη ή 

υποτιμημένη. Δυστυχώς όμως, έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις, στις οποίες η τιμή 

του δείκτη να αξιολογείται ταυτόχρονα και ως χαμηλή και ως υψηλή από διάφορους 

αναλυτές. Οι περιπτώσεις αυτές αντικατοπτρίζουν πλήρως την εγγενή 

υποκειμενικότητα που ενέχει η ερμηνεία του δείκτη, καθώς δεν υπάρχει σαφής 

καθορισμός των υψηλών και χαμηλών τιμών του. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στις 

διαφορετικές αντιλήψεις των αναλυτών, σχετικά με τον μελλοντικό ρυθμό αύξησης 

των κερδών της εκάστοτε επιχείρησης. 

 Ένα από τα πιο συχνά παραδείγματα του φαινομένου αυτού εμφανίζεται, στην 

περίπτωση εταιρειών με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, όπως είναι οι εταιρείες 

τεχνολογικού εξοπλισμού. Λόγω των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, τα κέρδη από 

χρήση σε χρήση παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές. Το μέγεθος αυτής της διαφοράς 

αποδίδεται στο γεγονός πως η τιμή της μετοχής αποτελεί τρέχον μέγεθος, ενώ τα 

κέρδη ανά μετοχή αποτελούν ιστορικό. Επομένως, αυτή η παρατηρούμενη ασυνέπεια 

μεταξύ των δύο μεγεθών, σε συνδυασμό με τον υψηλό ρυθμό αύξησης κερδών των 
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υπό εξέταση εταιρειών, οδηγεί στην εμφάνιση υψηλών διαφορών στις τιμές του 

δείκτη PE μεταξύ διαδοχικών χρονικών περιόδων, με την πιο πρόσφατη τιμή του 

δείκτη να είναι εξαιρετικά υψηλή. 

Σε αυτό το σημείο, παρατίθενται τα μειονεκτήματα που συνδέονται τόσο με τον 

υπολογισμό, όσο και με την ερμηνεία των τιμών του δείκτη τιμή προς κέρδη ανά 

μετοχή.  

Ως βασικό μειονέκτημα του εν λόγω δείκτη, αναγνωρίζεται η αδυναμία του για το 

σχηματισμό προβλέψεων για θεμελιώδη μεγέθη της εταιρείας και συγκεκριμένα, για 

το ύψος των μελλοντικών κερδών. Αυτό συμβαίνει λόγω του ότι για τον υπολογισμό 

του, λαμβάνεται ως εισροή η ιστορική αξία των κερδών, την οποία παρουσίασε η 

εταιρεία στον ισολογισμό της τελευταίας της χρήσης. Επομένως, κάποιες εταιρείες, οι 

οποίες παρουσιάζουν υψηλό δείκτη PE την τρέχουσα περίοδο, ενδέχεται να 

παρουσιάσουν στασιμότητα στην αύξηση των κερδών τους, ενώ αντίθετα, κάποιες 

άλλες να παρουσιάσουν υψηλούς ρυθμούς αύξησης κερδών, καθιστώντας την 

σχετική αποτίμηση άκυρη. Κατά συνέπεια, κάθε προσπάθεια πρόβλεψης για τα 

μελλοντικά κέρδη της εταιρείας με τη χρήση του δείκτη τιμή προς κέρδη ανά μετοχή 

εμπεριέχει μεγάλο βαθμό κινδύνου και χαρακτηρίζεται από αμφίβολη έως 

εσφαλμένη. 

Επιπρόσθετα, λόγω της χρήσης των κερδών ως παρονομαστή για τον υπολογισμό του 

δείκτη, είναι πιθανός ο αποκλεισμός εταιρειών, οι οποίες παρουσιάζουν είτε πολύ 

χαμηλά είτε αρνητικά κέρδη (ζημίες). Εδώ εκδηλώνεται η αδυναμία του δείκτη να 

λάβει υπόψη την αξία άλλων θεμελιωδών μεγεθών, όπως είναι το ύψος των παγίων 

περιουσιακών στοιχείων, με συνέπεια να αποκλειστούν από την ανάλυση εταιρείες, οι 

οποίες δεν έχουν προβληματικά θεμελιώδη μεγέθη και θα έπρεπε να συμπεριληφθούν 

στη διαδικασία της σχετικής αποτίμησης της αξίας. 

Ακόμη, μία άλλη αδυναμία αποτελεί η απουσία διαχωρισμού των πηγών των κερδών 

που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του εν λόγω δείκτη. Κάποια από τα κέρδη 

που πραγματοποιήθηκαν ενδέχεται να οφείλονται σε έκτακτα γεγονότα, τα οποία δεν 

έχουν σχέση με την κύρια παραγωγική δραστηριότητα της εταιρείας. Παρομοίως, το 

ύψος των κερδών δύναται να επηρεαστεί από τυχόν έκτακτες ζημίες, προκαλώντας 

την μείωση του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αξιολόγηση με βάση την τιμή αυτού του 

δείκτη, μπορεί να οδηγήσει στην εξαγωγή λανθασμένων συμπερασμάτων. 
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Επίσης, το φαινόμενο της αύξησης των κερδών δύναται να προκληθεί όχι λόγω της 

παραγωγικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της επιχείρησης. Οι αυξήσεις των 

παρουσιαζόμενων κερδών είναι συνήθεις στις περιπτώσεις εφαρμογής λογιστικών 

αρχών και ιδιαίτερα σε περιόδους με υψηλό πληθωρισμό. Ο δείκτης τιμή προς κέρδη 

ανά μετοχή δεν λαμβάνει υπόψη τις περιπτώσεις αυτές, αυξάνοντας τις πιθανότητες 

διενέργειας λανθασμένων συγκρίσεων. 

Συνεχίζοντας, είναι αναγκαίο να αναφερθεί πως οι τιμές του συγκεκριμένου δείκτη 

ενδέχεται να είναι υψηλές, σε περιπτώσεις εταιρειών, οι οποίες παρακρατούν ένα 

μεγάλο μέρος των κερδών τους για την πραγματοποίηση ενεργειών, όπως για 

παράδειγμα χρηματοδότηση επεκτάσεων, αγορά εξοπλισμού κ.ά.. Οι ενέργειες αυτές 

πραγματοποιούνται, με σκοπό τη δυνητική αύξηση των μελλοντικών ταμειακών ροών 

και κατά συνέπεια, των κερδών. Οι εταιρείες αυτές υπολείπονται αυτών που δεν 

πραγματοποιούν επενδύσεις κατά την πραγματοποίηση της σύγκρισης, και λογίζονται 

ως κακές επενδυτικές επιλογές, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να συμβαίνει το 

αντίθετο. 

Τέλος, είναι αναγκαίο να αναφερθεί πως ενώ η χρησιμότητα του δείκτη τιμή προς 

κέρδη ανά μετοχή είναι αδιαμφισβήτητη, εντούτοις ο δείκτης αυτός δεν πρέπει να 

χρησιμοποιείται μεμονωμένα ως γνώμονας λήψης επενδυτικών αποφάσεων. Κρίνεται 

επιτακτική από τον συγγραφέα η παρακολούθηση της εξέλιξης των θεμελιωδών 

μεγεθών της εκάστοτε εταιρείας, σε συνδυασμό με τον υπολογισμό και άλλων 

επιμέρους δεικτών, με σκοπό την λήψη μιας σφαιρικότερης εικόνας τόσο για την 

εταιρεία, όσο και για την μετοχή της. Μέσω των παραπάνω ενεργειών καθίσταται 

δυνατή η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και η λήψη βέλτιστων επενδυτικών 

αποφάσεων. 

4.3.2. Δείκτης PEG (Price, Earnings, Growth) 

Τα τελευταία χρόνια, αποτελεί συχνό φαινόμενο η σύγκριση του δείκτη τιμή προς 

κέρδη ανά μετοχή με τον αναμενόμενο ρυθμό ανάπτυξης της εταιρείας από τους 

αναλυτές και τους διαχειριστές χαρτοφυλακίων. Στην απλούστερη μορφή της 

προσέγγισης αυτής, οι επιχειρήσεις που παρουσιάζουν δείκτες τιμής προς κέρδη ανά 

μετοχή μικρότερους από τον ρυθμό ανάπτυξης τους, λογίζονται ως υποτιμημένες από 

την αγορά. Εν γένει, ο δείκτης PEG χρησιμοποιείται ως ένα μέτρο αποτίμησης της 

σχετικής αξίας της επιχείρησης, εκλαμβάνοντας τις χαμηλές τιμές του δείκτη αυτού 
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ως ενδείξεις πως μία μετοχή είναι υποτιμημένη. Για πολλούς αναλυτές, και ειδικά για 

αυτούς που εξειδικεύονται στην παρακολούθηση εταιρειών σε κλάδους με υψηλούς 

ρυθμούς ανάπτυξης, ο δείκτης αυτός προσφέρει ένα τρόπο ελέγχου των διαφορών, οι 

οποίες προκύπτουν από τους επιμέρους ρυθμούς ανάπτυξης, διατηρώντας παράλληλα 

την εγγενή απλότητα υπολογισμού του. 

Ο δείκτης P.E.G. έλαβε την ονομασία του από τα αρχικά τριών διαφορετικών λέξεων. 

Το P προέρχεται από τη λέξη Price και συμβολίζει την τρέχουσα αγοραία τιμή της 

μετοχής, το Ε προέρχεται από την λέξη Earnings και συμβολίζει τα κέρδη της 

εταιρείας, ενώ το G προέρχεται από τη λέξη Growth και συμβολίζει τη μεγέθυνση 

των κερδών. 

Στο πρώτο στάδιο υπολογισμού του δείκτη αυτού, πραγματοποιείται ο υπολογισμός 

του πηλίκου της διαίρεσης μεταξύ της τρέχουσας αγοραίας τιμής της μετοχής και της 

τρέχουσας αξίας των κερδών ανά μετοχή. Με άλλα λόγια, υπολογίζεται ο δείκτης PE 

της μετοχής. Αμέσως μετά, είναι αναγκαία η εύρεση του μέσου ρυθμού αύξησης των 

κερδών της εξεταζόμενης εταιρείας, για μία δεδομένη χρονική περίοδο. Το μέγεθος 

της χρονικής αυτής περιόδου μπορεί να ποικίλλει. Παρόλα αυτά, ως βέλτιστο μέγεθος 

λογίζεται η εύρεση του μέσου ρυθμού αύξησης των κερδών πριν από τρία έτη μέχρι 

τα επόμενα δύο. Ο δείκτης PEG αποτελεί το πηλίκο μεταξύ της τρέχουσας τιμής του 

δείκτη PE προς τον προηγουμένως υπολογισμένο μέσο ρυθμό αύξησης. 

Μία χαμηλή τιμή του υπό εξέταση λόγου ερμηνεύεται ως ένδειξη πως η 

συγκεκριμένη μετοχή εμφανίζεται ως υποτιμημένη στην αγορά κεφαλαίων, ενώ η 

υψηλή τιμή του λόγου αυτού υποδεικνύει πως η μετοχή εμφανίζεται ως υπερτιμημένη 

στην αγορά. 

Ο παρών δείκτης απολαμβάνει την εκτίμηση μεγάλης μερίδας επενδυτών και 

αναλυτών σε όλο τον κόσμο. Αυτό συμβαίνει αφενός λόγω του μεγάλου αριθμού 

πληροφοριών που απορρέουν από τον υπολογισμό του και αφετέρου, από την 

ικανότητα να αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα, τα οποία προκύπτουν από τον 

υπολογισμό επιμέρους δεικτών στα πλαίσια της σχετικής αποτίμησης της αξίας 

μετοχών, και συγκεκριμένα του δείκτη τιμή προς κέρδη ανά μετοχή (δείκτης PE). 

Συνεπώς, ο δείκτης αυτός προσφέρει μία πληρέστερη προσέγγιση για τη σχετική 

αποτίμηση της αξίας μιας μετοχής και για αυτό η βάση των υποστηρικτών του 

συνεχίζει να διευρύνεται.  
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Παρά την αποδεδειγμένη χρησιμότητα του δείκτη τιμή προς κέρδη ανά μετοχή 

(δείκτη PE), θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί η βασική αδυναμία του. Η 

αδυναμία αυτή συνίσταται στην αντιμετώπιση της εταιρείας ως στατικής οντότητας, 

αγνοώντας πλήρως την μελλοντική εξέλιξη της. Κατά τον υπολογισμό του 

συγκεκριμένου δείκτη, δεν λαμβάνονται υπόψη εκτιμήσεις και προσδοκίες για την 

πορεία της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης και της δυνητικής ανάπτυξης της. 

Βέβαια, είναι ευκόλως εξαγόμενο από την παρακολούθηση των τάσεων του δείκτη το 

γεγονός πως εταιρείες με υψηλό ρυθμό αύξησης των κερδών τους παρουσιάζουν 

υψηλές τιμές, ενώ εταιρείες με μικρό ή αμελητέο ρυθμό αύξησης των κερδών τους 

παρουσιάζουν χαμηλές τιμές. Παρόλα αυτά, η εξέταση του συγκεκριμένου δείκτη 

ενδέχεται να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα, και ειδικά στην περίπτωση 

που η εταιρεία παρουσιάσει αρνητικό ρυθμό αύξησης των κερδών της, συνδυαζόμενο 

με θετικές προβλέψεις για την πορεία της στον μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. 

Η εξαγωγή λανθασμένων συμπερασμάτων σε τέτοιου είδους περιπτώσεις δύναται να 

αποφευχθεί, με τη χρήση του δείκτη PEG. Μέσω του δείκτη αυτού καθίσταται 

δυνατός ο συνυπολογισμός των μακροπρόθεσμων προβλέψεων της πορείας της 

εταιρείας, όσον αφορά στην ικανότητα της να παράγει κέρδη. Επομένως, ο δείκτης 

αυτός κρίνεται ως καταλληλότερος για την αποτίμηση της σχετικής αξίας μιας 

μετοχής, καθώς στον υπολογισμό του συμπεριλαμβάνονται και εκτιμήσεις για την 

εξέλιξη των μελλοντικών μεγεθών της επιχείρησης. 

Σε αυτό το σημείο, κρίνεται αναγκαία η παράθεση κάποιων ειδοποιών 

χαρακτηριστικών του δείκτη PEG. Πρώτον, μια χαμηλή τιμή του συγκεκριμένου 

δείκτη (δείκτης PEG ≤0,5) σηματοδοτεί πως η εν λόγω μετοχή είναι υποτιμημένη στα 

πλαίσια της αγοράς κεφαλαίων και πως η ενδεδειγμένη κίνηση είναι η αγορά της. 

Αντίθετα, μια μετοχή με υψηλή τιμή του συγκεκριμένου δείκτη (δείκτης PEG ≥ 2) 

λειτουργεί ως σηματωρός της υπερτίμησης της μετοχής από την αγορά και για αυτό 

προτείνεται η μη απόκτηση της ή η πώλησης της, αν διακρατείται από τον επενδυτή. 

Ακόμη, λόγω της εξέτασης και των προβλέψεων για την μελλοντική πορεία μιας 

εταιρείας για τον υπολογισμό του δείκτη, η αξία του μεγιστοποιείται όταν 

χρησιμοποιείται την κατάρτιση και εξαγωγή συμπερασμάτων από επενδυτές με 

μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Τέλος, παρά τη χρησιμότητα του και του 

εύρους των πληροφοριών που προσφέρει ο υπολογισμός του συγκεκριμένου δείκτη, 

θεωρείται σώφρον να μην γίνεται αποκλειστική χρήση του για την πραγματοποίηση 
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επενδύσεων. Αντιθέτως, είναι απαραίτητη η εξέταση και παρακολούθηση και άλλων 

δεικτών της σχετικής αποτίμησης, όπως επίσης και των θεμελιωδών μεγεθών της 

κάθε εταιρείας, με στόχο την λήψη της βέλτιστης επενδυτικής απόφασης. 

4.3.3 Δείκτης Τιμή Προς Λογιστική Αξία (P/BV) 

Η σχέση μεταξύ της τιμής μιας μετοχής και της λογιστικής αξίας της επιχείρησης, η 

οποία την εκδίδει, αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί πόλο έλξης της προσοχής 

διαφόρων επενδυτών. Εν γένει ισχύει ο κανόνας πως οι μετοχές, οι οποίες 

διαπραγματεύονται σε τιμή αγοράς χαμηλότερη από την λογιστική τους αξία, 

αποτελούν καλές επενδυτικές επιλογές για τη δημιουργία χαρτοφυλακίων. Επίσης, 

ισχύει και το αντίθετο, δηλαδή πως οι διαπραγματευόμενες μετοχές με τιμή αγοράς 

μεγαλύτερη από τη λογιστική τους αξίας, δεν πρέπει να προτιμώνται. 

 Σε αυτό το μέρος της εργασίας, πραγματοποιείται η εξέταση του δείκτη τιμής 

μετοχής προς λογιστική αξία. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εξέτασης, 

παρουσιάζονται τόσο ο τρόπος υπολογισμού του συγκεκριμένου δείκτη και οι 

παράγοντες επηρεασμού του, όπως επίσης και διάφοροι τρόποι, μέσω των οποίων 

καθίσταται δυνατή η βέλτιστη εκτίμηση του.  

Είναι ευρέως αποδεκτό πως η αγοραία αξία των ιδίων κεφαλαίων μιας επιχείρησης 

αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες της αγοράς για την δύναμη της επιχείρησης αυτής, και 

συγκεκριμένα την ικανότητα να πραγματοποιεί κέρδη και θετικές ταμειακές ροές. Η 

λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων αποτελεί την διαφορά μεταξύ της λογιστικής 

αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και της λογιστικής αξίας των 

υποχρεώσεων της. Στη χώρα μας, η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων 

καθορίζεται ως η τιμή κτήσεως των στοιχείων αυτών, αφαιρώντας παράλληλα τις 

πραγματοποιηθείσες αποσβέσεις. Συνεπώς, η λογιστική αξία ενός περιουσιακού 

στοιχείου φθίνει με την πάροδο του χρόνου. Ομοίως, η λογιστική αξία των 

υποχρεώσεων μιας εταιρείας αντανακλά τις αξίες κατά τη δημιουργία των 

υποχρεώσεων. Από τη στιγμή που η λογιστική αξία αντικατοπτρίζει το πραγματικό 

του κόστος, η εικόνα αυτή δύναται να αποκλίνει σημαντικά από την αξία της αγοράς, 

γεγονός που οφείλεται στην αύξηση ή μείωση της ικανότητας του περιουσιακού 

στοιχείου να δημιουργεί θετικές ταμειακές ροές και κέρδη μετά την απόκτηση του. 
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Υπάρχουν διάφοροι λόγοι, σύμφωνα με τους οποίους οι επενδυτές θεωρούν ως 

χρήσιμο τον δείκτη τιμή προς λογιστική αξία χρήσιμο, κατά τη διαδικασία της 

ανάλυσης επενδύσεων. Ο πρώτος λόγος συνίσταται στο γεγονός πως ο συγκεκριμένος 

δείκτης παρέχει ένα σχετικά ακριβή και διαισθητικό τρόπο μέτρησης της αξίας, 

εύκολα συγκρίσιμη με την τρέχουσα αγοραία τιμή της μετοχής. Όσον αφορά στους 

επενδυτές που εκφράζουν τη δυσπιστία τους προς τα μοντέλα προεξόφλησης 

ταμειακών ροών, ο δείκτης τιμή προς λογιστική αξία χρησιμοποιείται ως σημείο 

αναφοράς, με κύρια χαρακτηριστικά του την απλότητα υπολογισμού και την ευκολία 

πραγματοποίησης συγκρίσεων με άλλες εταιρείες. 

Ο δεύτερος λόγος αποτελεί, δεδομένης της συνέπειας στην τήρηση των γενικών 

λογιστικών προτύπων, ο δείκτης αυτός έχει το πλεονέκτημα της δυνατότητας 

εφαρμογής ως βάση σύγκρισης για διάφορες παρεμφερείς εταιρείες, προβάλλοντας 

σημάδια υποτίμησης ή υπερτίμησης μετοχών. Τέλος, ο δείκτης τιμής προς λογιστική 

αξία δύναται να χρησιμοποιηθεί ακόμα και για εταιρείες, οι οποίες παρουσιάζουν 

αρνητικά κέρδη. Η δυνατότητα αυτή αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς 

υπάρχει μικρότερο πλήθος εταιριών με αρνητική λογιστική αξία παρά εταιρειών με 

αρνητικά κέρδη(ζημίες). 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα, τα οποία συνδέονται με 

την χρήση του δείκτη τιμή προς λογιστική αξία, κατά τη διαδικασία της ανάλυσης 

επενδύσεων. Καταρχάς, η λογιστική αξία, όπως και τα κέρδη, επηρεάζονται από τις 

επιμέρους λογιστικές αποφάσεις, οι οποίες λαμβάνονται από την εταιρεία και 

αφορούν στην απόσβεση και σε άλλες μεταβλητές. Όταν εμφανίζονται ασυνέπειες 

μεταξύ των τρόπων εφαρμογής των λογιστικών προτύπων από τις εταιρείες, η 

δυνατότητα πραγματοποίησης σωστών και έγκυρων συγκρίσεων, με βάση τον 

συγκεκριμένο δείκτη, εξανεμίζεται. Ακόμη, η σημασία της λογιστικής αξίας 

ενδέχεται να είναι μικρότερη από αυτή που τις προσδίδουν οι επενδυτές, ειδικά σε 

περιπτώσεις όπως εταιρείες παροχής υπηρεσιών και εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο της τεχνολογίας. Κύριο χαρακτηριστικό των 

εταιρειών αυτού του τύπου είναι η απουσία ευκαταφρόνητου μεγέθους ενσώματων 

παγίων περιουσιακών στοιχείων, σε αντίθεση π.χ. με τις βιομηχανικές εταιρείες. 

Συνεπώς, η τιμή του δείκτη μπορεί να παραπλανήσει τους επενδυτές, οι οποίοι 

χρησιμοποιούν τον δείκτη αυτό για συγκρίσεις εταιρειών διαφορετικών κλάδων. 

Τέλος, η λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων μιας εταιρείας δύναται να 
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παρουσιαστεί ως αρνητική, στην περίπτωση που η εταιρεία παρουσιάσει μια σταθερή 

σειρά αρνητικών εκθέσεων κερδών, με αποτέλεσμα ο συγκεκριμένος δείκτης να 

λαμβάνει αρνητικές τιμές. 

Ο δείκτης τιμή προς λογιστική αξία υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης μεταξύ 

της τρέχουσας αγοραίας τιμής της μετοχής και της τρέχουσας αξίας των ιδίων 

κεφαλαίων ανά μετοχή. 

Ο συγκεκριμένος δείκτης παρουσιάζει συνέπεια με τα θεμελιώδη μεγέθη της 

εταιρείας, δηλαδή και ο αριθμητής και ο παρονομαστής εκφράζουν αξίες ανά μετοχή. 

Παρόλα αυτά, υπάρχει η πιθανότητα λανθασμένου υπολογισμού του δείκτη και 

εμφάνισης ασυνεπειών μεταξύ των εισαγόμενων μεγεθών, αν δεν δοθεί η απαραίτητη 

προσοχή στον υπολογισμό της λογιστικής αξίας των ιδίων κεφαλαίων ανά μετοχή. 

Συγκεκριμένα, διαφορές στον υπολογισμό της λογιστικής αξίας των ιδίων κεφαλαίων 

μπορούν να προκύψουν, σε περίπτωση ύπαρξης πολλών κατηγοριών μετοχών της 

εταιρείας, όπως για παράδειγμα κοινές, προνομιούχες κ.ά.. Οι μετοχές της κάθε 

κατηγορίας τιμολογούνται διαφορετικά στο χρηματιστήριο, με συνέπεια τη 

δημιουργίας ασάφειας, όσον αφορά στην τιμής της μετοχής που πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί κατά τον υπολογισμό του δείκτη. Παράλληλα, παρουσιάζονται 

δυσκολίες στην κατανομή των ποσοστών της λογιστικής αξίας των ιδίων κεφαλαίων 

που αντιστοιχούν στις διάφορες κατηγορίες μετοχών. Συνεπώς, το ποσοστό της 

λογιστικής αξίας των ιδίων κεφαλαίων, η οποία προσδίδεται στις προνομιούχες 

μετοχές, δεν θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον υπολογισμό του δείκτη, αφού η 

τρέχουσα αγοραία τιμή της μετοχής αναφέρεται στις κοινές μετοχές. 

Κλείνοντας, υπάρχει άλλο ένα ζήτημα που προκύπτει κατά τη διαδικασία 

υπολογισμού του συγκεκριμένου δείκτη, το οποίο πρέπει να αντιμετωπισθεί. Το 

ζήτημα αυτό αφορά στη εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων από κάθε 

εταιρεία. Ο διαφορετικός χρόνος εφαρμογής των λογιστικών προτύπων από τους 

αρμόδιους κάθε εταιρείας, δύναται να επηρεάσει τις λογιστικές αξίες των ιδίων 

κεφαλαίων, με συνέπεια την εξαγωγή μη συγκρίσιμων δεικτών. 

 Όπως είναι γνωστό, η λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων, ως λογιστική μέτρηση, 

ενημερώνεται με μη τακτικό τρόπο. Ενώ οι περισσότεροι αναλυτές χρησιμοποιούν 

την πιο πρόσφατη λογιστική αξία ιδίων κεφαλαίων, υπάρχουν κάποιοι, οι οποίοι 

χρησιμοποιούν τον μέσο όρο του τελευταίου οικονομικού έτους. Επομένως, προς 



48 
 

χάριν της συνέπειας της ανάλυσης, είναι απαραίτητη η παρακολούθηση των 

λογιστικών προτύπων και της εφαρμογής τους από τις υπό εξέταση επιχειρήσεις και η 

υιοθέτηση του ίδιου τρόπου μέτρησης της λογιστικής αξίας των ιδίων κεφαλαίων 

τους. 

4.3.4. Δείκτης Τιμή Προς Πωλήσεις (P/S) 

Παρόλο που οι δείκτες, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα κέρδη και τη λογιστική αξία των 

ιδίων κεφαλαίων, αποτελούν ευρέως διαδεδομένα και χρησιμοποιούμενα εργαλεία, τα 

τελευταία χρόνια οι επενδυτές στρέφονται σε εναλλακτικές επιλογές για τη σχετική 

αποτίμηση της αξίας των επιμέρους εταιρειών. Ως αποτέλεσμα της στροφής αυτής 

λογίζεται η χρήση ενός νέου δείκτη, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η σύνδεση 

της τιμής της μετοχής κάθε εταιρείας και των πωλήσεων της. Όσον αφορά στις νέες 

επιχειρήσεις της οικονομίας, ο δείκτης αυτός προσφέρει μία πιο ρεαλιστική εικόνα 

σχετικής αποτίμησης της αξίας τους, δεδομένου του ότι οι επιχειρήσεις αυτού του 

είδους συχνά παρουσιάζουν αρνητικά κέρδη (ζημίες),κατά τα πρώτα χρόνια 

λειτουργίας τους. 

Ο δείκτης τιμή προς πωλήσεις έχει κερδίσει το ενδιαφέρον του συνόλου των 

επενδυτών και των αναλυτών για διάφορους λόγους. Πρώτον, σε αντίθεση με τους 

δείκτες που χρησιμοποιούν τα κέρδη και τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων, 

μεγέθη τα οποία μπορούν να λάβουν αρνητικές τιμές, για τον υπολογισμό του 

συγκεκριμένου δείκτη χρησιμοποιείται η αξία των πωλήσεων. Ο υπολογισμός 

δεικτών, οι οποίοι λαμβάνουν αρνητικές τιμές, δυσχεραίνει τη διαδικασία της 

σχετικής αποτίμησης και δεν ενδείκνυται για την πραγματοποίηση συγκρίσεων 

μεταξύ των επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, ο δείκτης τιμή προς πωλήσεις 

δύναται να υπολογιστεί για πολύ μεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων, 

συμπεριλαμβανομένων και των προβληματικών, όπως και των νεοεισερχόμενων στην 

αγορά. Με τη χρήση αυτού του δείκτη, ο κίνδυνος λήψης λανθασμένης απόφασης και 

αποκλεισμού επιχειρήσεων από την ανάλυση μειώνεται σημαντικά. 

Δεύτερον, αντίθετα με τα κέρδη και την λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων, μεγέθη 

τα οποίοι επηρεάζονται ιδιαιτέρως από τις λογιστικές αποφάσεις της εκάστοτε 

επιχείρησης σχετικά με τις αποσβέσεις, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και τον τρόπο 

απογραφής των αποθεμάτων, οι πωλήσεις αποτελούν ένα μέγεθος, το οποίο είναι 
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εξαιρετικά δύσκολο να επηρεαστεί από αυτούς τους παράγοντες, και κατά συνέπεια, 

να χειραγωγηθεί.  

Τρίτον, ο συγκεκριμένος δείκτης δεν παρουσιάζει υψηλή μεταβλητότητα όπως ο 

δείκτης τιμή προς κέρδη, με αποτέλεσμα να είναι μικρότερη η πιθανότητα 

επηρεασμού του από διάφορες διακυμάνσεις στην περιουσία της επιχείρησης. Αυτό 

συμβαίνει επειδή ο δείκτης τιμή προς κέρδη αλλάζει πολύ συχνότερα από τον δείκτη 

τιμή προς πωλήσεις, για μία επιχείρηση η οποία παρουσιάζει κυκλικότητα στις 

δραστηριότητες της, γεγονός που αποδίδεται στην μεγαλύτερη ευαισθησία του 

θεμελιώδους μεγέθους των κερδών από αυτό των πωλήσεων. 

Από την άλλη πλευρά, το μεγαλύτερο μειονέκτημα του δείκτη τιμή προς πωλήσεις 

αποτελεί η πιθανότητα να παρασυρθεί ο επενδυτής από ενδεχόμενες χαμηλές τιμές 

του δείκτη και συνεπώς, να εξάγει λανθασμένα συμπεράσματα. Συγκεκριμένα, 

υπάρχει η πιθανότητα μία επιχείρηση να παρουσιάζει υψηλό ρυθμό αύξησης των 

εσόδων της, ενώ παράλληλα να πραγματοποιεί ζημίες. Ουσιαστικά, το θέμα έγκειται 

στην ικανότητα της εταιρείας να δημιουργεί θετικές ταμειακές ροές και κέρδη, με 

σκοπό την επιβίωση της.  

Αν και είναι δελεαστική η χρήση του συγκεκριμένου δείκτη για τη σχετική 

αποτίμηση της αξίας επιχειρήσεων, οι οποίες παρουσιάζουν αρνητικά κέρδη και 

αρνητικές λογιστικές αξίες ιδίων κεφαλαίων, είναι αυξημένη η πιθανότητα εξαγωγής 

λανθασμένων συμπερασμάτων. Κύριος λόγος του φαινομένου αυτού είναι η αποτυχία 

ελέγχου των διαφορών μεταξύ των επιχειρήσεων, όσον αφορά στα κόστη και τα 

περιθώρια κέρδους. Για αυτό, είναι χρήση του συγκεκριμένου δείκτη ως γνώμονα 

επιβεβαίωσης, μετά την απαραίτητη εξέταση των οικονομικών μεγεθών της κάθε 

επιχείρησης. 

Τέλος, είναι αναγκαίο να αναφερθεί πως τα λογιστικά πρότυπα, τα οποία 

εφαρμόζονται από εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους, 

είναι όμοια ως επί το πλείστον, όσον αφορά στον τρόπο καταγραφής των πωλήσεων. 

Προσφάτως όμως, υπήρξε ένας αριθμός εταιρειών, οι οποίες χρησιμοποίησαν 

αμφισβητούμενες μεθόδους καταγραφής των πωλήσεων και των ενδοεταιρικών 

συναλλαγών, με σκοπό να εμφανίσουν υψηλότερες τιμές των μεγεθών αυτών. Παρά 

τα προβλήματα αυτά, ο δείκτης τιμή προς πωλήσεις επηρεάζεται πολύ λιγότερο από 
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τους υπόλοιπους δείκτες, κατά τη διαδικασία σύγκρισης εταιριών διαφορετικών 

κλάδων. 

4.3.5. Δείκτης Κεφαλαιοποίησης Προς Κύκλο Εργασιών (C/S) 

Είναι ευρέως αποδεκτό πως οι αγορές κεφαλαίων χαρακτηρίζονται εν γένει από 

μεταβλητότητα, η οποία δεν εκδηλώνεται μόνο στην κατεύθυνση της πορείας τους, 

αλλά και στις διάφορες επιμέρους τάσεις που επικρατούν. Δυστυχώς, η 

μεταβλητότητα αυτή συνήθως αγνοείται από το επενδυτικό κοινό, το οποίο 

παρασυρόμενο από την βραχυχρόνια εμφάνιση ανοδικών τάσεων, δεν λαμβάνει 

υπόψη την πιθανότητα εμφάνισης αρνητικών τάσεων, όπως επίσης και την απότομη 

προσαρμογή των τιμών των μετοχών σε νέα, χαμηλότερα επίπεδα. Ως αποτέλεσμα 

του φαινομένου αυτού, λογίζεται η απώλεια των λογιστικών κερδών και η καταγραφή 

ζημιών από τους επιμέρους επενδυτές, οι οποίοι λειτούργησαν βασιζόμενοι στην 

πεποίθηση πως η τυχόν ανοδική τάση που παρατηρείται θα συνεχιστεί 

μακροπρόθεσμα. Επομένως, απαραίτητες προϋποθέσεις για την συμμετοχή στις 

αγορές κεφαλαίου αποτελούν η κατανόηση της μεταβλητότητας τους, όπως επίσης 

και η διαφύλαξη της μακροπρόθεσμης αποδοτικότητας των επενδυθέντων 

κεφαλαίων. 

Για το λόγο αυτό, κρίθηκε απαραίτητη η δημιουργία ενός δείκτη, του οποίου κύριο 

χαρακτηριστικό γνώρισμα αποτελεί η αναλγησία απέναντι στις βραχυπρόθεσμες 

διακυμάνσεις της αγοράς. Ένας τέτοιος δείκτης είναι ο δείκτης κεφαλαιοποίησης 

προς τον κύκλο εργασιών. Μέσω του δείκτη αυτού, γίνεται η απόπειρα σύνδεσης δύο 

βασικών θεμελιωδών μεγεθών, δηλαδή της κεφαλαιοποίησης και των πωλήσεων. 

Για τον υπολογισμό του δείκτη αυτού, πρέπει αρχικά να υπολογιστεί το μέγεθος της 

κεφαλαιοποίησης, το οποίο προκύπτει ως γινόμενο του συνολικού αριθμού των 

μετοχών της εταιρείας και της τρέχουσας αγοραίας τιμής της μετοχής. Εν συνεχεία, 

το γινόμενο αυτό διαιρείται με την αξία του κύκλου εργασιών σε ευρώ (πωλήσεις) 

και το πηλίκο αυτής της διαίρεσης αντιπροσωπεύει τον δείκτη κεφαλαιοποίησης προς 

κύκλο εργασιών. Σε αυτό το σημείο είναι αναγκαίο να αναφερθεί πως για να 

διασφαλιστεί η εγκυρότητα του συγκεκριμένου δείκτη και για την αποφυγή εξαγωγής 

λανθασμένων τιμών, κρίνεται απαραίτητη η λήψη της αξίας του κύκλου εργασιών 

από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης, για να χρησιμοποιηθεί ως εισροή στον 

παρονομαστή. 
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Τα εξαγόμενα συμπεράσματα από την εξέταση του συγκεκριμένου δείκτη 

ποικίλλουν. Φυσικά, μία χαμηλή τιμή του συγκεκριμένου δείκτη αποτελεί ένδειξη 

μεγάλης πιθανότητας κεφαλαιακών κερδών για τον επενδυτή και συνηγορεί στην 

απόκτηση της. Αντίθετα, μια υψηλή τιμή του δείκτη αυτού, φανερώνει πως η 

ικανότητα πραγματοποίησης πωλήσεων της εταιρείας δεν είναι ικανοποιητική και 

συνεπώς, δεν ενδείκνυται η απόκτηση της. Εν γένει, ο συγκεκριμένος δείκτης θα 

μπορούσε να εκληφθεί ως μέτρο της επιθυμίας του συνόλου της αγοράς να επενδύσει 

στις πωλήσεις της υπό εξέταση εταιρείας. Ξεφεύγοντας από την τεχνοκρατική 

ερμηνεία του δείκτη, θα ήταν σωστό να ειπωθεί πως ο αριθμητής του, δηλαδή η 

κεφαλαιοποίηση, θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει τις διαθέσεις της αγοράς απέναντι 

στην συγκεκριμένη εταιρεία ως επενδυτική επιλογή. Ακόμη, μέσω της 

κεφαλαιοποίησης, φανερώνεται κατά κάποιο τρόπο, η ιεράρχηση της εταιρείας στο 

μυαλό του επενδυτικού κοινού, αφού από αυτή καθορίζεται, μέσω της προσφοράς και 

της ζήτησης, η τρέχουσα αγοραία τιμή της μετοχής. 

Σε αυτό το σημείο, κρίνεται απαραίτητη η παράθεση των συνθηκών, στα πλαίσια των 

οποίων πραγματοποιείται η βέλτιστη χρήση του δείκτη κεφαλαιοποίησης προς κύκλο 

εργασιών. Μέσω του προτεινόμενου τρόπου εφαρμογής του δείκτη καθίσταται 

δυνατή η μεγιστοποίηση της αξίας που απορρέει από τη χρήση του. Αρχικά, είναι 

απαραίτητη η καθιέρωση μιας βάσης σύγκρισης μεταξύ των εταιρειών που 

λαμβάνουν μέρος στην ανάλυση. Η ανάγκη αυτή εξυπηρετείται με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο μέσω του υπολογισμού της τιμής του μέσου δείκτη κεφαλαιοποίησης 

προς κύκλο εργασιών για το σύνολο της αγοράς κεφαλαίου. Συγκεκριμένα, η τιμή 

αυτή αποτελεί το πηλίκο της διαίρεσης μεταξύ της αθροιστικής χρηματιστηριακής 

αξίας όλων των εισηγμένων εταιρειών προς τις αθροιστικές πωλήσεις τους. Από τη 

στιγμή που έχει δημιουργηθεί ένας γνώμονας για τη διενέργεια συγκρίσεων, είναι 

αναγκαία η σύγκριση των τιμών των δεικτών των επιμέρους εταιρειών με την τιμή 

του μέσου δείκτη της αγοράς. Γενικά, προτείνεται η μη πραγματοποίηση επενδύσεων 

ή πώληση μετοχών των εταιρειών με τιμές ιδιαιτέρως μεγαλύτερες από αυτή του 

συνόλου της αγοράς, καθώς αυξάνονται οι πιθανότητες για απότομη πτώση των 

τιμών τους. Παρόμοια, προτείνεται η διάθεση μικρού ποσού κεφαλαίων για 

επενδύσεις σε μετοχές εταιρειών, που η τιμή του δείκτη τους βρίσκεται στα ίδια 

επίπεδα με αυτόν της αγοράς. Τέλος, την ενδεδειγμένη πρόταση αποτελεί η επένδυση 

σε μετοχές εταιρειών, των οποίων οι τιμές του δείκτη λαμβάνουν τιμές μεταξύ της 
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μονάδας και του δύο. Αυτές οι μετοχές παρουσιάζουν την μεγαλύτερη πιθανότητα να 

προσφέρουν κέρδη στους επενδυτές. 

Τα βασικά μειονεκτήματα του συγκεκριμένου δείκτη αφορούν αφενός στην αδυναμία 

παροχής πληροφοριών γύρω από τα κέρδη της επιχείρησης και αφετέρου, στην 

χρονική περίοδο λήψης των εισροών, κατά τη διαδικασία υπολογισμού του. 

Συγκεκριμένα, παρά την πληθώρα πληροφοριών που παρέχεται από την εξέταση του 

δείκτη κεφαλαιοποίησης προς κύκλο εργασιών, δεν δίνεται κανενός είδους 

πληροφόρηση σχετικά με το ύψος των κερδών της εταιρίας. Όπως είναι γνωστό, η 

επιβίωση της κάθε επιχείρησης έγκειται στην ικανότητα της να πραγματοποιεί κέρδη. 

Παρόλα αυτά, η πραγματοποίηση πωλήσεων δεν αποτελεί ικανή και αναγκαία 

συνθήκη για την πραγματοποίηση κερδών. Για αυτό, κατά τη σύγκριση των τιμών 

του δείκτη μεταξύ δύο επιχειρήσεων, κρίνεται αναγκαία και η εξέταση του 

περιθωρίου κέρδους της κάθε μίας, προς αποφυγή λανθασμένων συμπερασμάτων. 

Ακόμη, η τιμή του παρονομαστή του δείκτη, δηλαδή των πωλήσεων, αποτελεί 

θεμελιώδες μέγεθος, το οποίο προέρχεται από τον τελευταίο ισολογισμό της 

επιχείρησης, ενώ η κεφαλαιοποίηση αποτελεί τρέχον μέγεθος. Η χρονική απόσταση 

μεταξύ των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του δείκτη, 

αποτελεί και σε αυτή την περίπτωση, την αιτία εξαγωγής πιθανών εσφαλμένων 

συμπερασμάτων. 

Τέλος, είναι αναγκαίο να τονιστεί πως παρά τα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου 

δείκτη, κρίνεται απαραίτητος ο συνδυασμός του με τον υπολογισμό και άλλων 

δεικτών σχετικής αποτίμησης της αξίας, όπως επίσης και με την παρακολούθηση των 

θεμελιωδών μεγεθών της κάθε εταιρείας, γιατί με αυτό τον τρόπο αυξάνονται οι 

πιθανότητες λήψης των βέλτιστων δυνατών επενδυτικών αποφάσεων.  

4.3.6. Μερισματική Απόδοση 

Όπως είναι ευρέως γνωστό, το μέρισμα ανά μετοχή αποτελεί το αποδιδόμενο 

ποσοστό επί των κερδών της εταιρείας, το οποίο χορηγείται στους επενδυτές, οι 

οποίοι κατέχουν μετοχές της. Με άλλα λόγια, το μέρισμα αποτελεί μία μορφή 

ανταμοιβής των μετόχων της εταιρείας, καθώς εκφράζει τις θετικές λαμβανόμενες 

ταμειακές ροές της επένδυσης. Για το λόγο αυτό, θα ήταν παράλειψη η απουσία 

ύπαρξης ενός δείκτη, ο οποίος χρησιμοποιεί το αποδιδόμενο μέρισμα ως μέτρο της 

σχετικής αξίας της επιχείρησης. Το προαναφερθέν κενό έρχεται να καλύψει ο δείκτης 
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μερισματικής απόδοσης, η οποία αντικατοπτρίζει την σχέση μεταξύ του μερίσματος 

που αποδίδεται από την επιχείρηση και της τιμής της μετοχής της. Συγκεκριμένα, ο 

δείκτης αυτός εκφράζει το αποδιδόμενο μέρισμα ως ποσοστό της τρέχουσας αγοραίας 

τιμής της μετοχής, για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

Για τον υπολογισμό του δείκτη μερισματικής απόδοσης, είναι αναγκαία η εύρεση του 

πηλίκου της διαίρεσης μεταξύ του αποδιδόμενου μερίσματος από την επιχείρηση και 

της τρέχουσας αγοραίας τιμής της μετοχής. Στη συνέχεια, το πηλίκο αυτό 

πολλαπλασιάζεται με το 100, με αποτέλεσμα την τιμή του δείκτη μερισματικής 

απόδοσης. 

Υψηλές τιμές του συγκεκριμένου δείκτη ερμηνεύονται ως θετικές από τους 

επενδυτές, επειδή ακόμα και στην περίπτωση της πτώσης της τρέχουσας αγοραίας 

τιμής της μετοχής, συνεχίζουν να λαμβάνουν ταμειακές ροές με την μορφή 

μερίσματος. Επίσης, είναι αναγκαίο να αναφερθεί πως ο δείκτης μερισματικής 

απόδοσης λογίζεται ως ένα πρώτης τάξεως εργαλείο, στην προσπάθεια εύρεσης της 

απόδοσης της επένδυσης και τη σύγκριση του με εναλλακτικές μορφές επενδύσεων. 

Μέσω της μερισματικής απόδοσης καθίσταται δυνατή η σύγκριση μεταξύ 

διαφορετικών μορφών επενδύσεων και η εξαγωγή άμεσων συμπερασμάτων για την 

ελκυστικότητα τους. Δηλαδή, η ποσοστιαία απόδοση του μερίσματος δύναται να 

χρησιμοποιηθεί ως βάση σύγκρισης με τα ποσοστά απόδοσης επενδύσεων σε 

διαφορετικά προϊόντα όπως π.χ. ομόλογα, με άμεσα ορατά αποτελέσματα για την 

επιτυχία ή μη της επένδυσης. 

Επιπρόσθετα, ο δείκτης μερισματικής απόδοσης δεν περιλαμβάνει το ενδεχόμενο 

πραγματοποίησης θετικών ταμειακών ροών από υπεραξία. Μία μετοχή με υψηλή τιμή 

του εν λόγω δείκτη, εκλαμβάνεται από τους επενδυτές ως ένδειξη πως η μετοχή είναι 

χαμηλά τιμολογημένη και κατά συνέπεια, δικαιολογείται η απόκτηση της. Παρόλα 

αυτά, σε περίπτωση που η τιμή της μετοχής αυξηθεί σημαντικά, οι επενδυτές θα 

έχουν την δυνατότητα να απολαύσουν ωφέλειες και από την αύξηση αυτή, αλλά και 

από την λήψη μερίσματος. Παρόλα αυτά, αξίζει να αναφερθεί πως τα μερίσματα 

αποτελούν φορολογητέες αξίες και συνεπώς, όσο αυξάνεται το ύψος της απόδοσης 

της επένδυσης, τόσο μεγαλύτερο είναι το ύψος του φόρου που καλείται να 

καταβάλλει ο επενδυτής.  
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Ακόμη, μία μετοχή με υψηλό δείκτη μερισματικής απόδοσης αποτελεί εξαιρετική 

επιλογή για την αντιμετώπιση των συνεπειών που προκαλούνται από τυχόν πτωτική 

τάση της αγοράς. Μετοχές που παρουσιάζουν αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να 

συμπεριληφθούν σε κάθε είδους χαρτοφυλάκια, αλλά ειδικά σε χαρτοφυλάκια 

επενδυτών που αποστρέφονται τον κίνδυνο, λόγω του ότι λειτουργούν ως δικλείδες 

ασφαλείας του επιθυμητού ύψους απόδοσης.  

Από την άλλη πλευρά, ο δείκτης της μερισματικής απόδοσης παρουσιάζει και 

διάφορα μειονεκτήματα. Πρώτον, η απόφαση για το ποσό των κερδών της 

προηγούμενης χρήσης, το οποίο επιλέγει η εκάστοτε εταιρεία για να αποδώσει ως 

μέρισμα, επαφίεται αποκλειστικά στην διοίκηση της εταιρείας, με αποτέλεσμα η 

άγνοια εκ των προτέρων για το ύψος του μερίσματος.  

Δεύτερον, ο συγκεκριμένος δείκτης δεν παρέχει καμία πληροφόρηση, όσον αφορά 

στο συνολικό ύψος των κερδών που πραγματοποίησε η εταιρεία. Κατά συνέπεια, από 

τον υπολογισμό του δείκτη δεν απορρέει καμία εικόνα για το ποσό που 

επανεπενδύθηκε στην εταιρεία, και θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση 

ενεργειών, οι οποίες μπορούν να αυξήσουν το μελλοντικό ύψος κερδοφορίας της, 

όπως για παράδειγμα επεκτάσεις, αγορά νέου εξοπλισμού κ.ά.. 

Επίσης, συνήθως για τον υπολογισμό του δείκτη της μερισματικής απόδοσης, γίνεται 

χρήση του μερίσματος της τελευταίας χρήσης. Σε περίπτωση που το ύψος του 

μερίσματος που θα χορηγηθεί στο τρέχον έτος είναι διαφορετικό, οι εξαγόμενες τιμές 

του δείκτη θα είναι αναληθείς, με συνέπεια την λανθασμένη εξαγωγή 

συμπερασμάτων σχετικά με την απόδοση και την ελκυστικότητα της επένδυσης. 

Τέλος, λόγω της χρήσης του μερίσματος της τελευταίας χρήσης ως εισροή για τον 

υπολογισμό του δείκτη, δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη της μελλοντικής πορείας της 

εταιρείας από την παρακολούθηση του δείκτη. 

4.4. Αποτελεσματικές Αγορές και Θεμελιώδης Ανάλυση 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο σημείο του κεφαλαίου αυτού, οι υποστηρικτές 

της θεμελιώδους ανάλυσης πιστεύουν πως, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, υπάρχει 

μία βασική εσωτερική αξία για την κάθε μία από το σύνολο των μετοχών του κάθε 

επιμέρους κλάδου, οι οποίες διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο, και παράλληλα, 

οι συγκεκριμένες αξίες εξαρτώνται από υποθάλποντες οικονομικούς παράγοντες. Για 
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το λόγο αυτό, οι επενδυτές θα πρέπει να καθορίζουν την εσωτερική αξία του 

εκάστοτε αξιογράφου. Ο καθορισμός αυτός πρέπει να διενεργηθεί μέσω της 

παρακολούθησης των διάφορων μεταβλητών που επηρεάζουν την αξία, όπως τα 

μελλοντικά κέρδη, οι ταμειακές ροές, τα επιτόκια και οι παράγοντες κινδύνου. 

Σε περίπτωση που η τιμή διαπραγμάτευσης διαφοροποιείται από την εκτιμώμενη 

εσωτερική αξία κατά τέτοιο ποσό, ούτως ώστε να καλύπτονται τα κόστη 

συναλλαγών, τότε, οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες. Οι 

ενέργειες αυτές είναι η αγορά του συγκεκριμένου αξιογράφου, αν η τιμή 

διαπραγμάτευσης είναι ουσιαστικά μικρότερη από την εσωτερική του αξία, και 

αντίθετα, η μη αγορά ή η πώληση του, σε περίπτωση που η τιμή διαπραγμάτευσης 

είναι υψηλότερη από αυτή. Εφαλτήριο για την πραγματοποίηση των ενεργειών αυτών 

αποτελεί η πεποίθηση, σύμφωνα με τη θεμελιώδη ανάλυση, πως η τιμή 

διαπραγμάτευσης και η εσωτερική αξία του αξιογράφου ενίοτε διαφέρουν, αλλά η 

διαφορά αυτή αναγνωρίζεται και διορθώνεται, σε δεύτερο χρόνο, από τους επενδυτές. 

Ένας επενδυτής, ο οποίος είναι ικανός στο να εκτιμά καλύτερα και ακριβέστερα την 

εσωτερική αξία των αξιογράφων, έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει καλύτερες 

αποφάσεις και τοποθετήσεις, όπως επίσης και να αποκτά υποτιμημένα αξιόγραφα, 

δημιουργώντας κέρδη άνω του μετρίου κατά την πώληση τους. 

Η θεμελιώδης ανάλυση περιλαμβάνει την ανάλυση του συνόλου της οικονομίας, των 

κλάδων δραστηριότητας της, όπως επίσης και των επιχειρήσεων που λειτουργούν σε 

αυτούς. Για το λόγο αυτό, τα αποτελέσματα των ερευνών στον τομέα της 

αποτελεσματικότητας των αγορών, είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για όλους τους 

επιμέρους παράγοντες της ανάλυσης. 

4.4.1. Ανάλυση Οικονομίας στα πλαίσια των αποτελεσματικών αγορών 

Όπως έχει αναφερθεί πρωτύτερα, η διαδικασία για τον προσδιορισμό της εσωτερικής 

αξίας του αξιογράφου θα πρέπει να ξεκινά με την ανάλυση του συνόλου της 

οικονομίας. Σε αντίθεση με το γεγονός αυτό, η υπόθεση των αποτελεσματικών 

αγορών υπονοεί πως αν γίνει οι εξέταση μόνο των ιστορικών οικονομικών 

γεγονότων, είναι απίθανη η δημιουργία κερδών άνω του μετρίου. Αυτό συμβαίνει 

γιατί η αγορά κεφαλαίου προσαρμόζεται ταχέως στα γνωστά οικονομικά γεγονότα. 

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια της αγοράς κεφαλαίου παρουσιάζονται μακροπρόθεσμες 
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κινήσεις των τιμών των μετοχών. Αλλά για να εκμεταλλευθεί κάποιος τις κινήσεις 

αυτές σε μία αποτελεσματική αγορά, θα πρέπει να εκτιμήσει με μεγάλη ακρίβεια όλες 

τις σχετικές μεταβλητές, οι οποίες οδηγούν σε αυτές τις κινήσεις. Με άλλα λόγια, η 

χρήση ιστορικών δεδομένων για την εκτίμηση των μελλοντικών τιμών δεν μπορεί να 

προσφέρει κέρδη άνω του μετρίου, απαλλαγμένα από τον κίνδυνο. 

4.4.2. Ανάλυση Κλάδων και Εταιριών στα πλαίσια των αποτελεσματικών αγορών 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο σημείο της παρούσας εργασίας, η ύπαρξη 

μεγάλων αποκλίσεων μεταξύ των αποδόσεων των μετοχών που δραστηριοποιούνται 

σε διαφορετικούς κλάδους, επιβάλλει την ανάλυση των κλάδων δραστηριότητας και 

των εταιρειών. Για ακόμη μία φορά, η υπόθεση των αποτελεσματικών αγορών δεν 

αντιτίθεται στην δυναμική των συγκεκριμένων τύπων ανάλυσης, αλλά υποδεικνύει 

δύο βασικές προϋποθέσεις για τη σωστή πραγματοποίηση τους. Η πρώτη προϋπόθεση 

έγκειται στην ανάγκη κατανόησης των σχετικών παραγόντων, οι οποίοι επηρεάζουν 

τις αποδόσεις των αξιογράφων, ενώ η δεύτερη έγκειται στη σωστή και με μεγάλη 

ακρίβεια εκτίμηση των τιμών των μελλοντικών αυτών παραγόντων. 

Για την απόδειξη της σημαντικότητας των δύο αυτών προϋποθέσεων, αναπτύχθηκε 

ένα μοντέλο από τους Malkiel και Cragg (1970), το οποίο εξηγούσε τις ιστορικές 

κινήσεις των τιμών των μετοχών, χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα. Όταν, όμως, 

το συγκεκριμένο μοντέλο χρησιμοποιήθηκε για την πρόβλεψη μελλοντικών κινήσεων 

μετοχών, με τη χρήση ιστορικών δεδομένων, τα αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά. 

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα ήταν συστηματικά κατώτερα από τα αποτελέσματα 

της τεχνικής αγοράς και διακράτησης. Μέσω αυτής της έρευνας γίνεται αντιληπτό 

πως ακόμα και με ένα αξιόπιστο μοντέλο αποτίμησης, δεν μπορούν να επιλεχθούν 

μετοχές, οι οποίες θα προσφέρουν αποδόσεις άνω του μετρίου, χρησιμοποιώντας 

μόνο ιστορικά δεδομένα ως εισροές. Επομένως, το γεγονός το οποίο διαχωρίζει τους 

εξαιρετικούς αναλυτές από τους υπολοίπους δεν είναι η γνώση των διάφορων 

εξειδικευμένων μοντέλων αποτίμησης, αλλά η ικανότητα τους να πραγματοποιούν 

ακριβέστερες εκτιμήσεις ως κρίσιμες εισροές των μοντέλων αυτών. 

Επιπρόσθετα, η έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Bennett και Peterson (1986), 

υπέδειξε πως η κρίσιμη διαφορά μεταξύ των μετοχών με τη χειρότερη και καλύτερη 

ετήσια επίδοση ήταν η διαφορά μεταξύ των αναμενόμενων κερδών, τα οποία είχαν 

προβλέψει οι επαγγελματίες αναλυτές, και των πραγματοποιηθέντων κερδών. 
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Συγκεκριμένα, οι τιμές των μετοχών αυξήθηκαν όταν τα πραγματικά κέρδη 

υπερκέρασαν τα αναμενόμενα κέρδη ενώ παράλληλα, οι τιμές των μετοχών 

μειώθηκαν, όταν τα πραγματοποιηθέντα κέρδη ήταν μικρότερα των αναμενόμενων. 

Όπως προτάθηκε από τον Vogler (1993), μόνο εάν κάποιος είναι ικανός να εκτιμά τα 

αναμενόμενα κέρδη και ταυτόχρονα, οι εκτιμήσεις του είναι αντίθετες με τις 

εκτιμήσεις των υπολοίπων επενδυτών, μπορεί να πραγματοποιήσει υπερκέρδη. 

Συμπερασματικά, δύο είναι οι παράγοντες που καθιστούν κάποιον εξαιρετικό 

αναλυτή, στα πλαίσια της υπόθεσης των αποτελεσματικών αγορών. Πρώτον, οι 

εκτιμήσεις των τιμών των μεταβλητών θα πρέπει να είναι ακριβείς και δεύτερον, οι 

εκτιμήσεις αυτές θα πρέπει να διαφοροποιούνται από τις εκτιμήσεις των άλλων 

επενδυτών. Σε περίπτωση που οι εκτιμήσεις των δύο μερών ταυτίζονται, δεν 

παρατηρείται καμία αφύσικη μεταβολή στις τιμές των αξιογράφων, και, κατά 

συνέπεια, δεν υπάρχει η ικανότητα πραγματοποίησης κερδών άνω του μετρίου. 

Οι προτάσεις, οι οποίες γίνονται για τους υποστηρικτές της θεμελιώδους ανάλυσης, 

βασίζονται στις έρευνες, οι οποίες ασχολήθηκαν με τη διατομή (cross section) των 

μελλοντικών αποδόσεων. Οι έρευνες αυτέ υπέδειξαν πως οι δείκτες P/E, το μέγεθος 

των εταιρειών, καθώς και οι δείκτες λογιστικής αξίας/αγοραίας τιμής, κατόρθωσαν να 

διαφοροποιήσουν τα μοτίβα των μελλοντικών αποδόσεων, και η ταυτόχρονη χρήση 

τους δημιουργεί ένα πολύ καλό συνδυασμό. Για το λόγο αυτό, αυτοί οι παράγοντες 

πρέπει να λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη, κατά τη διαδικασία της ανάλυσης 

εταιρειών με τη χρήση της θεμελιώδους ανάλυσης. 

4.4.3 Αξιολόγηση Αναλυτών και επενδυτών 

Για να διαπιστωθεί αν ένας αναλυτής ή επενδυτής διαθέτει την ικανότητα να 

πραγματοποιεί ακριβείς και σωστές εκτιμήσεις της εσωτερικής αξίας των μετοχών, 

κρίνεται αναγκαία η αξιολόγηση του. Η αξιολόγηση αυτή χωρίζεται σε δύο στάδια. 

Αρχικά, θα πρέπει να εξεταστεί η επίδοση ενός σχετικά μεγάλου πλήθους 

αξιογράφων, τα οποία προτείνονται από τον αναλυτή/επενδυτή. Αφού υπολογιστεί η 

επίδοση των επιμέρους αξιογράφων, αυτή θα πρέπει να συγκριθεί με την επίδοση 

διάφορων, τυχαία επιλεγμένων αξιογράφων, ληφθέντα από την ίδια τάξη επιπέδου 

κινδύνου. Οι επιδόσεις των μετοχών, οι οποίες επιλέχθηκαν από τον 

αναλυτή/επενδυτή, θα πρέπει να είναι συστηματικά ανώτερες από τις επιδόσεις των 

τυχαία επιλεγμένων. Το κριτήριο της συστηματικότητας είναι κρίσιμης σημασίας 
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διότι, σύμφωνα με την υπόθεση των αποτελεσματικών αγορών, είναι αναμενόμενο το 

χαρτοφυλάκιο των τυχαία επιλεγμένων μετοχών να παρουσιάζει επιδόσεις 

μεγαλύτερες της αγοράς, τουλάχιστον κατά τη μισή διάρκεια του χρόνου επένδυσης. 

Συμπερασματικά, μέσω της έρευνας σχετικά με τις επενδύσεις σε αξιόγραφα, είναι 

δυνατή η εξεύρεση των σχετικών παραγόντων που επηρεάζουν την απόδοση τους, 

καθώς και του είδους των τεχνικών ανάλυσης που πρέπει να διενεργηθούν. 

Δυστυχώς, όμως, στα πλαίσια της υπόθεσης των αποτελεσματικών αγορών, η 

εκτίμηση των τιμών των παραγόντων αυτών αποτελεί ένα πολύ δύσκολο και 

χρονοβόρο καθήκον. Για το λόγο αυτό, καθίσταται επιτακτική η κατανόηση των 

σχετικών μεταβλητών και η συνεχής εργασία για την πρόβλεψη των τιμών τους, τόσο 

από τους επενδυτές, όσο και από τους αναλυτές. Εναλλακτικά, τη μόνη οδό για την 

επίτευξη επιδόσεων άνω του μετρίου και την πραγματοποίηση υπερκερδών αποτελεί 

η ικανότητα αντίληψης και ερμηνείας των επιπτώσεων των δημοσιευμένων 

πληροφοριών καλύτερα από τους υπόλοιπους. 

4.5. Τεχνική Ανάλυση 

Η τεχνική ανάλυση αποτελεί μία μέθοδο αξιολόγησης και αποτίμησης της αξίας των 

επιμέρους μετοχών, χρησιμοποιώντας στατιστικά στοιχεία, τα οποία δημιουργούνται 

από τις δραστηριότητες της αγοράς, όπως για παράδειγμα οι ιστορικές τιμές μετοχών 

και οι ιστορικοί όγκοι συναλλαγών. Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυση, δεν 

πραγματοποιείται απόπειρα υπολογισμού της εσωτερικής αξίας της μετοχής. Εν 

τούτοις, χρησιμοποιούνται διαγράμματα και διάφορα άλλα εργαλεία, με σκοπό την 

αναγνώριση μοτίβων, μέσω της εξέτασης των οποίων θα εξαχθούν προβλέψεις για 

την μελλοντική πορεία των τιμών των μετοχών. 

Παρά τα διάφορα και εξεζητημένα εργαλεία, τα οποία χρησιμοποιούνται από αυτή, 

ουσιαστικά το αντικείμενο της τεχνικής ανάλυσης συνίσταται στη μελέτη των 

δυνάμεων της προσφοράς και της ζήτησης, οι οποίες επικρατούν στα πλαίσια της 

αγοράς κεφαλαίων. Στη μελέτη αυτού του είδους συγκεντρώνεται η προσπάθεια 

καθορισμού της κατεύθυνσης της κίνησης των τιμών των μετοχών, όπως επίσης και η 

διαπίστωση ύπαρξης τάσεων. Με άλλα λόγια, αντικείμενο μελέτης της τεχνικής 

ανάλυσης αποτελεί η αγορά αυτή καθεαυτή, και όχι τα συστατικά της στοιχεία. 
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Βάση των επενδυτικών αποφάσεων με τη χρήση της τεχνικής ανάλυσης αποτελεί η 

εξέταση των ιστορικών τιμών και όγκων συναλλαγών του χρηματιστηρίου. Στη 

συνέχεια, τα εξαγόμενα στοιχεία μελετώνται, ώστε να διαπιστωθεί η ενδεχόμενη 

ύπαρξη ιστορικών τάσεων στην αγορά κεφαλαίων. Μέσω της παρακολούθησης των 

τάσεων αυτών, πραγματοποιείται η προσπάθεια πρόβλεψης της μελλοντικής 

συμπεριφοράς, τόσο του συνόλου της αγοράς, όσο και μεμονωμένων αξιογράφων. Οι 

διάφορες υποθέσεις, οι οποίες οδήγησαν σε αυτή τη θεώρηση των κινήσεων των 

τιμών των μετοχών, συνοψίστηκαν από τον Levis (1966). Ωστόσο, κάποιες απόψεις, 

διατυπωθείσες στα πλαίσια των συγκεκριμένων υποθέσεων, είναι ιδιαιτέρως 

διφορούμενες, και οδήγησαν τους υποστηρικτές της θεμελιώδους ανάλυσης σε 

ισχυρή αμφισβήτηση της ορθότητας τους. Οι απόψεις αυτές συνοψίζονται αμέσως 

παρακάτω: 

1. Η αγοραία αξία του κάθε αγαθού και υπηρεσίας καθορίζεται μόνο από την 

αλληλεπίδραση των δυνάμεων της προσφοράς και της ζήτησης. 

2. Η προσφορά και η ζήτηση επηρεάζονται από ένα μεγάλο πλήθος λογικών και 

παράλογων παραγόντων. Σε αυτούς τους παράγοντες περιλαμβάνονται τόσο οι 

οικονομικές μεταβλητές, στις οποίες στηρίζεται η θεμελιώδης ανάλυση, όσο και 

σε γνώμες, διαθέσεις και εικασίες. Οι παράγοντες αυτοί σταθμίζονται από την 

αγορά κατά τρόπο αυτόματο και συνεχή. 

Στις δύο αυτές απόψεις, έχει ασκηθεί δριμεία κριτική από μεγάλη μερίδα 

υποστηρικτών της θεμελιώδους ανάλυσης. Η κριτική αυτή έγκειται στο γεγονός πως, 

κατά την τεχνική ανάλυση, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι ιστορικές μεταβολές των 

τιμών των μετοχών, ενώ ταυτόχρονα αγνοούνται τα θεμελιώδη μεγέθη των εταιρειών 

τους. Ωστόσο, η τεχνική ανάλυση υποθέτει ότι, σε κάθε δεδομένη στιγμή, η τιμή μιας 

μετοχής αντικατοπτρίζει όλους τους παράγοντες, οι οποίοι έχουν επηρεάσει ή θα 

μπορούσαν να επηρεάσουν την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών 

παραγόντων. Οι τεχνικοί αναλυτές πιστεύουν ότι τα βασικά μεγέθη της εταιρείας, σε 

συνδυασμό με τους ευρύτερους μακροοικονομικούς παράγοντες και την ψυχολογία 

των επενδυτών, αντικατοπτρίζονται στις τρέχουσες αγοραίες τιμές της αγοράς, 

αφαιρώντας την ανάγκη της ξεχωριστής εξέτασης αυτών των παραγόντων. Συνεπώς, 

αντικείμενο μελέτης της τεχνικής ανάλυσης είναι οι μεταβολές των τιμών των 

μετοχών, οι οποίες εμφανίζονται ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης της προσφοράς 

και της ζήτησης. 
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3. Αγνοώντας μικρές διακυμάνσεις, οι τιμές των μεμονωμένων χρεογράφων και η 

συνολική αξία της αγοράς κεφαλαίων τείνουν να κινούνται σύμφωνα με τάσεις, οι 

οποίες εμφανίζονται για διόλου ευκαταφρόνητα και υπολογίσιμα χρονικά 

διαστήματα. 

Στα πλαίσια της τεχνικής ανάλυσης, οι διακυμάνσεις των τιμών πιστεύεται ότι 

ακολουθούν συγκεκριμένες τάσεις. Αυτό σημαίνει ότι μετά από την καθιέρωση μιας 

τάσης, η μελλοντική κίνηση των τιμών των μετοχών είναι πιο πιθανό να είναι προς 

την ίδια κατεύθυνση με την ήδη υπάρχουσα τάση, παρά προς την αντίθετη 

κατεύθυνση. Οι περισσότερες τεχνικές επενδυτικές στρατηγικές βασίζονται σε αυτή 

την παραδοχή. 

4. Οι εμφανιζόμενες τάσεις αλλάζουν σύμφωνα με τις αλλαγές στις σχέσεις των 

δυνάμεων της προσφοράς και της ζήτησης. Αυτές οι αλλαγές, ανεξάρτητα από τι 

προκαλούνται, μπορούν να εντοπιστούν νωρίτερα ή αργότερα από την δράση της 

αγοράς αυτής καθεαυτής. 

Μια άλλη σημαντική παραδοχή της τεχνικής ανάλυσης αποτελεί η πεποίθηση πως η 

ιστορία επαναλαμβάνεται, αναφερόμενη στις μεταβολές των τιμών των μετοχών. Ο 

λόγος που εμφανίζεται αυτή η επαναλαμβανόμενη φύση των κινήσεων των τιμών 

συνίσταται στην ψυχολογία της αγοράς. Με άλλα λόγια, οι συμμετέχοντες στην 

αγορά τείνουν να αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο σε παρόμοια ερεθίσματα της αγοράς 

,παρά την πάροδο του χρόνου. Για το λόγο αυτό, στα πλαίσια της τεχνικής ανάλυσης 

χρησιμοποιούνται γραφήματα και διαγράμματα, με σκοπό την ανάλυση των κινήσεων 

της αγοράς και την κατανόηση των τάσεων. Παρά το γεγονός ότι πολλά από αυτά τα 

διαγράμματα χρησιμοποιούνται ήδη για περισσότερα από 100 χρόνια, είναι ακόμα η 

ισχυρή η προσκόλληση των τεχνικών αναλυτών σε αυτά, γιατί απεικονίζουν μοτίβα 

στις μεταβολές των τιμών των μετοχών, τα οποία επαναλαμβάνονται συχνά. 

Όσον αφορά στις πρώτες δύο υποθέσεις, αυτές είναι καθολικά αποδεκτές από σχεδόν 

όλο το σύνολο των επενδυτών, ανεξαρτήτως των αναλύσεων που υποστηρίζουν. 

Επίσης, ενώ οι περισσότεροι παρατηρητές θα αναγνώριζαν πως η προσφορά και η 

ζήτηση επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, η κύρια διαφορά τους έγκειται στον 

επηρεασμό από τους αλόγιστους παράγοντες. Φυσικά, είναι ευρέως αποδεκτό πως η 

αγορά κεφαλαίων σταθμίζει συνεχώς και αδιαλείπτως αυτούς τους παράγοντες. 
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Στον αντίποδα, υπάρχει μεγάλη διάσταση απόψεων σχετικά με την ταχύτητα 

προσαρμογής των τιμών των μετοχών σε αλλαγές της προσφοράς και της ζήτησης. Οι 

τεχνικοί αναλυτές αναμένουν την κίνηση των τιμών των μετοχών σύμφωνα με τάσεις, 

οι οποίες εμφανίζονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η προσδοκία αυτή οφείλεται 

στην πεποίθηση τους πως οι νέες πληροφορίες δεν εισέρχονται στην αγορά σε μία 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αλλά σε ένα εκτενές χρονικό πλαίσιο. Αυτό το μοτίβο 

πρόσβασης σε πληροφορίες παρατηρείται λόγω των διαφορετικών πηγών 

πληροφόρησης, όπως επίσης και επειδή ορισμένοι επενδυτές λαμβάνουν τις 

πληροφορίες ή παρατηρούν αλλαγές στα θεμελιώδη μεγέθη των μετοχών 

γρηγορότερα από άλλους. Όπως οι διάφορες ομάδες επενδυτών, από τους 

επαγγελματίες αναλυτές και τους καλά πληροφορημένους μέχρι τον μέσο επενδυτή, 

λαμβάνουν την πληροφόρηση και αγοράζουν ή πωλούν τη μετοχή αναλόγως, η τιμή 

της μετοχής κινείται σταδιακά προς το νέο ισοζύγιο ισορροπίας. Για το λόγο αυτό, οι 

υποστηρικτές της τεχνικής ανάλυσης δεν αναμένουν η προσαρμογή της τιμής της 

μετοχής να είναι τόσο απότομη, όπως θεωρούν οι οπαδοί της θεμελιώδους ανάλυσης. 

Αντίθετα, αναμένουν μία σταδιακή προσαρμογή της τιμής της μετοχής, η οποία 

αντικατοπτρίζει την σταδιακή διάχυση των πληροφοριών. 

Στο παρακάτω γράφημα αντικατοπτρίζεται η διαδικασία, κατά την οποία η νέα 

πληροφόρηση προκαλεί την πτώση της τιμής της μετοχής σε νέο ισοζύγιο 

ισορροπίας, αλλά η προσαρμογή της δεν είναι απότομη.  

Γράφημα 4.1: Προσαρμογή τιμής μετοχής σε νέο επίπεδο ισορροπίας 

 

H αλλαγή της τιμής εμφανίζεται ως τάση, η οποία παραμένει μέχρι η τιμή της 

μετοχής να φτάσει στο νέο ισοζύγιο ισορροπίας. Οι τεχνικοί αναλυτές αναζητούν την 

αρχή της κίνησης μεταξύ των ισοζυγίων ισορροπίας, χωρίς ωστόσο να προσπαθούν 

να προβλέψουν το νέο ύψος του ισοζυγίου. Δηλαδή, αναζητούν το σημείο αρχής της 

αλλαγής της τιμής και προσπαθούν να επωφεληθούν από την κίνηση προς το νέο 
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ισοζύγιο ισορροπίας, αγοράζοντας αν η τάση είναι θετική, ή πουλώντας αν η τάση 

είναι αρνητική. 

4.6. Διαφορές Τεχνικής Ανάλυσης και Θεμελιώδους Ανάλυσης 

Ύστερα από την επισκόπηση της τεχνικής ανάλυσης, καθώς και την παρουσίαση των 

βασικών σημείων της, κρίνεται σκόπιμη από τον συγγραφέα η παράθεση των 

διαφορών μεταξύ των δύο μεθόδων αξιολόγησης επενδύσεων, δηλαδή μεταξύ της 

θεμελιώδους και της τεχνικής ανάλυσης. 

Η πρώτη διαφορά έγκειται στον τρόπο, με τον οποίο πραγματοποιείται η προσέγγιση 

της μετοχής από την κάθε μέθοδο. Συγκεκριμένα, ο τεχνικός αναλυτής προσεγγίζει το 

χρεόγραφο μέσω της μελέτης διαγραμμάτων της τιμής της μετοχής, ενώ ο θεμελιώδης 

αναλυτής προσεγγίζει το χρεόγραφο μέσω την οικονομικών καταστάσεων της 

εταιρείας. Μέσω της εξέτασης του ισολογισμού, της κατάστασης ταμειακών ροών και 

της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, ο θεμελιώδης αναλυτής προσπαθεί να 

προσδιορίσει την αξία της εταιρείας, και συγκεκριμένα, την εσωτερική αξία της 

μετοχής της. Αντίθετα, ο τεχνικός αναλυτής θεωρεί πως δεν υπάρχει λόγος να 

εξετάσει και να αναλύσει τα θεμελιώδη μεγέθη της εταιρείας, διότι αυτά 

αντικατοπτρίζονται στην τρέχουσα αγοραία τιμή της μετοχής. Συνεπώς, οι 

υποστηρικτές της τεχνικής ανάλυσης πιστεύουν πως όλες οι απαιτούμενες 

πληροφορίες για τη λήψη της επενδυτικής απόφασης, μπορούν να αντληθούν από τα 

διαγράμματα της αγοράς για τη συγκεκριμένη μετοχή. 

Επιπρόσθετα, μία άλλη βασική διαφορά μεταξύ της θεμελιώδους και της τεχνικής 

ανάλυσης αποτελεί ο επενδυτικός ορίζοντας. Η θεμελιώδης ανάλυση πραγματοποιεί 

μια περισσότερο μακροπρόθεσμη προσέγγιση για την ανάλυση της αγοράς, σε 

αντίθεση με την τεχνική ανάλυση. Ενώ η τεχνική ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

σε ένα χρονικό πλαίσιο εβδομάδων, ημερών ή ακόμη και λεπτών, η θεμελιώδης 

ανάλυση εξετάζει δεδομένα επί σειρά ετών. Τα διαφορετικά χρονοδιαγράμματα που 

τηρούνται από τις δύο μεθόδους είναι αποτέλεσμα της φύσεως των διαφορετικών 

επενδυτικών τρόπων, τους οποίους χρησιμοποιούν. Η εκτίμηση της θεμελιώδους 

ανάλυσης μπορεί να πάρει αρκετό χρόνο για να αντικατοπτριστεί στην αγορά και 

επομένως, να δημιουργήσει κέρδη. Αυτό το είδος της επένδυσης, ονομάζεται 

επένδυση αξίας και υποθέτει ότι η βραχυπρόθεσμη τιμολόγηση της μετοχής από την 

αγορά είναι λανθασμένη, αλλά η τιμή της μετοχής θα διορθωθεί από αυτή με την 
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πάροδο του χρόνου, ώστε να αντικατοπτρίζει την πραγματικής της αξία. Το χρονικό 

διάστημα, όμως, μέχρι τη διόρθωση ενδέχεται να είναι αρκετά μεγάλο και να 

διαρκέσει μέχρι και έτη.  

Επιπλέον, οι οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες μελετώνται από τους υποστηρικτές 

της θεμελιώδους ανάλυσης, εκδίδονται με διαφορά μεγάλων χρονικών διαστημάτων. 

Για παράδειγμα, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται τριμηνιαία και οι 

μεταβολές στα κέρδη ανά μετοχή δεν είναι διαθέσιμες για εξέταση με την ίδια 

συχνότητα με τις ιστορικές τιμές και τους όγκους συναλλαγών, οι οποίοι 

χρησιμοποιούνται από την τεχνική ανάλυση. 

Τέλος, δεν πρέπει να αγνοηθεί πως τα θεμελιώδη μεγέθη αντιπροσωπεύουν την αξία 

της υπό εξέταση εταιρείας και αποτελούν τα πραγματικά χαρακτηριστικά της 

γνωρίσματα. Για παράδειγμα, μια νέα διοίκηση δεν μπορεί να εφαρμόσει σαρωτικές 

αλλαγές εν μία νυκτί και απαιτείται χρόνος για τη δημιουργία νέων προϊόντων, 

αλυσίδων εφοδιασμού, εκστρατειών μάρκετινγκ κλπ. Ως εκ τούτου, οι θεμελιώδεις 

αναλυτές χρησιμοποιούν ένα πιο μακροπρόθεσμο χρονικό πλαίσιο, λόγω του ότι τα 

δεδομένα που επεξεργάζονται για την ανάλυση μιας μετοχής παράγονται πολύ πιο 

αργά από τις αντίστοιχες τιμές και όγκους συναλλαγών, που χρησιμοποιούνται από 

τους τεχνικούς αναλυτές. 

Ακόμη, μία άλλη διαφορά μεταξύ των μεθόδων αυτών είναι η διάσταση, η οποία 

επικρατεί ανάμεσα στους επενδυτικούς στόχους της κάθε μίας. Με άλλα λόγια. οι 

στόχοι της αγοράς (ή πώλησης) μιας μετοχής είναι συνήθως διαφορετικοί σε κάθε 

προσέγγιση. Σε γενικές γραμμές, η τεχνική ανάλυση στοχεύει περισσότερο στη 

διενέργεια συναλλαγών, ενώ η θεμελιώδης ανάλυση στοχεύει στην πραγματοποίηση 

επενδύσεων. Συγκεκριμένα, οι υποστηρικτές της θεμελιώδους ανάλυσης αγοράζουν 

περιουσιακά στοιχεία με σκοπό τη μακροπρόθεσμη διακράτηση, επειδή πιστεύουν 

στην μελλοντική αύξηση της αξίας τους. Παράλληλα, οι τεχνικοί αναλυτές 

αγοράζουν περιουσιακά στοιχεία, βασιζόμενοι στην πεποίθηση πως θα έχουν την 

δυνατότητα να τα πωλήσουν σε υψηλότερη τιμή σε κάποιον άλλο επενδυτή. Αν και η 

γραμμή μεταξύ επένδυσης και συναλλαγής δεν είναι τόσο ευδιάκριτη, εντούτοις 

αποτελεί χαρακτηριστική διαφορά μεταξύ των δύο μεθόδων. 

Παρόλο που οι υποστηρικτές της τεχνικής ανάλυσης αντιλαμβάνονται τη λογική της 

θεμελιώδους ανάλυσης, λαμβάνουν αρκετά προνόμια από τη χρήση της δικής τους 
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προσέγγισης. Είναι γενικά παραδεκτό στους κύκλους των τεχνικών αναλυτών πως 

ένας αναλυτής, χρησιμοποιώντας τη θεμελιώδη ανάλυση, με καλή πληροφόρηση, 

υψηλή ικανότητα ανάλυσης και με ανεπτυγμένη αίσθηση των επιπτώσεων των 

πληροφοριών στην αγορά, δύναται να αποκομίσει κέρδη άνω του μετρίου. Ωστόσο, 

πάγια αποτελεί η πεποίθηση των τεχνικών αναλυτών, σύμφωνα με την οποία ένας 

φονταμενταλιστής μπορεί να εισπράξει υπερκέρδη μόνο σε περίπτωση που αποκτήσει 

πληροφορίες πριν από τους υπόλοιπους επενδυτές, και ταυτόχρονα, μπορέσει να τις 

επεξεργαστεί γρήγορα και ορθά. Οι υποστηρικτές της τεχνικής ανάλυσης θεωρούν 

πως είναι εξαιρετικά απίθανο για τους αναλυτές που χρησιμοποιούν τη θεμελιώδη 

ανάλυση, να λαμβάνουν συστηματικά πληροφορίες πριν από τους υπόλοιπους 

επενδυτές και να τις επεξεργάζονται ταχέως και ορθά, με ένα συστηματικό τρόπο. 

Επιπρόσθετα, οι τεχνικοί αναλυτές υποστηρίζουν πως ένα από τα μεγαλύτερα 

πλεονεκτήματα της μεθόδου που χρησιμοποιούν είναι η πολύ μικρή εξάρτηση από τις 

οικονομικές καταστάσεις, δηλαδή την κυριότερη πηγή πληροφοριών για την επίδοση 

μίας επιχείρησης ή ενός κλάδου. Οι υποστηρικτές της θεμελιώδους ανάλυσης κάνουν 

χρήση των καταστάσεων αυτών, ώστε να βοηθηθούν στον υπολογισμό μελλοντικών 

αποδόσεων και παραγόντων κινδύνου για τις επιχειρήσεις. Αντίθετα, οι υποστηρικτές 

της τεχνικής ανάλυσης διατείνονται πως υπάρχουν διάφορα προβλήματα με τις 

καταστάσεις αυτές. Τα κυριότερα από αυτά είναι: 

1. Υπολείπονται σε όγκο πληροφοριών, οι οποίες είναι απαραίτητες για τους 

αναλυτές αξιογράφων, όπως είναι οι πωλήσεις, τα κέρδη, και τα κεφάλαια που 

χρησιμοποιούνται για την γραμμή παραγωγής και τους πελάτες. 

 

2. Σύμφωνα με τις Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές, οι επιχειρήσεις έχουν τη 

δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ διαφορετικών διαδικασιών για την εμφάνιση των 

εξόδων τους, των περιουσιακών στοιχείων τους και των υποχρεώσεων τους. Ως 

αποτέλεσμα των διαδικασιών αυτών λογίζεται το ενδεχόμενο εξαγωγής διαφορετικών 

αξιών για αυτά τα μεγέθη. Συνεπώς, ο επενδυτής μπορεί να αντιμετωπίσει 

προβλήματα στη σύγκριση των λογιστικών καταστάσεων δύο επιχειρήσεων εντός του 

ίδιου κλάδου, πόσο μάλλον όταν αυτές ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους. 

 

3. Πολλοί ψυχολογικοί παράγοντες και άλλες μη ποσοτικοποιήσιμες μεταβλητές 

δεν αντικατοπτρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Παραδείγματα τέτοιων 
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μεταβλητών είναι η εκπαίδευση και η αφοσίωση του προσωπικού, η καλή θέληση 

των πελατών, όπως επίσης και η στάση των επενδυτών απέναντι σε ένα συγκεκριμένο 

κλάδο. Οι στάσεις των επενδυτών θα μπορούσαν δυνητικά να έχουν μεγάλη σημασία, 

σε περίπτωση που αυτοί ανησυχούν για τον κίνδυνο που προέρχεται από τη 

φορολόγηση και τους περιορισμούς, όπως για παράδειγμα ο καπνός και το αλκοόλ, ή 

σε περίπτωση που οι εταιρείες δραστηριοποιούνται σε χώρες με σημαντικό πολιτικό 

κίνδυνο. 

Επομένως, επειδή οι τεχνικοί αναλυτές εκφράζουν καχυποψίες, σχετικά με τις 

οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων, θεωρούν ως πλεονέκτημα τη μη 

προσκόλληση τους σε αυτές. Τα περισσότερα δεδομένα, τα οποία χρησιμοποιούνται 

από τους τεχνικούς αναλυτές, προέρχονται απευθείας από το χρηματιστήριο. 

Επιπρόσθετα, ο υποστηρικτής της θεμελιώδους ανάλυσης, θα πρέπει να επεξεργαστεί 

τις νέες πληροφορίες με ένα ορθό και ταχύ τρόπο, ώστε να εκτιμήσει την εσωτερική 

αξία της μετοχής πριν από τους υπόλοιπους επενδυτές. Από την άλλη πλευρά, για 

τους τεχνικούς αναλυτές είναι απαραίτητη μόνο η αναγνώριση της κίνησης προς το 

νέο ισοζύγιο ισορροπίας, χωρίς να γνωρίζουν τον λόγο αυτής της κίνησης. Συνεπώς, 

για την τεχνική ανάλυση, δεν υπάρχει η ανάγκη κατοχής γνώσεων γύρω από κάποιο 

συγκεκριμένο γεγονός, ούτε η ανάγκη καθορισμού της επίπτωσης του συγκεκριμένου 

γεγονότος στην εταιρεία, και κατ’ επέκταση, στην τιμή της μετοχής. 

Συνοψίζοντας, η τελευταία διαφορά μεταξύ της θεμελιώδους και της τεχνικής 

ανάλυσης συνίσταται στο γεγονός πως ακόμα και εάν ο θεμελιώδης αναλυτής 

προσδιορίσει ότι μια μετοχή είναι υπερτιμημένη ή υποτιμημένη, αντιμετωπίζει ακόμη 

το πρόβλημα της χρονικής στιγμής της πραγματοποίησης της επένδυσης. Ιδανικά, το 

μεγαλύτερο ποσοστό απόδοσης που θα μπορούσε να επιτευχθεί, παρουσιάζεται 

ακριβώς πριν την αλλαγή στην αγορά κεφαλαίου. Για παράδειγμα, υποτίθεται πως 

ένας θεμελιώδης αναλυτής, αναμένει, μέσω της εξέτασης των διαφόρων οικονομικών 

στοιχείων, πως μια εταιρία θα παρουσιάσει υψηλότερα κέρδη σε τρεις μήνες. Παρόλο 

που ο αναλυτής αυτός θα μπορούσε να αγοράσει τη μετοχή τώρα, θα ήταν καλύτερο 

να περιμένει και να την αγοράσει μετά από δύο μήνες, ώστε να μην δεσμεύσει τα 

κεφάλαια του για το σύνολο των τριών μηνών. Από την άλλη πλευρά, ο αναλυτής 

ενδέχεται να είναι επιφυλακτικός απέναντι στην αναμονή. Επειδή οι περισσότεροι 

τεχνικοί αναλυτές δεν επενδύουν, μέχρι να πραγματοποιηθεί η κίνηση της τιμής προς 
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το νέο ισοζύγιο ισορροπίας, θεωρούν πως έχουν περισσότερες πιθανότητες να 

επιτύχουν τον ιδανικό χρονισμό της επένδυσης. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΣΤΑΔΙΟ 1
ο
 – ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Οι διάφορες νομισματικές και δημοσιονομικές πολιτικές, οι οποίες εφαρμόζονται 

από τις εθνικές κυβερνητικές υπηρεσίες αποτελούν μεταβλητές με σαφείς επιπτώσεις 

στο σύνολο της οικονομίας της χώρας. Ως άμεσο αποτέλεσμα των πολιτικών αυτών 

λογίζεται ο επηρεασμός όλων των επιμέρους οικονομικών κλάδων αλλά και των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτούς. Για τον λόγο αυτό, είναι δύσκολο 

έως αδύνατο να συλλάβει κανείς την ιδέα πως υπάρχουν κλάδοι ή επιχειρήσεις, οι 

οποίοι μπορούν να αποφύγουν τις επιπτώσεις των μακροοικονομικών εξελίξεων, 

επειδή οι εξελίξεις αυτές προκαλούν καθολικές και ολοκληρωτικές συνέπειες. Και 

ακριβώς επειδή τα συνολικά οικονομικά γεγονότα δημιουργούν προφανείς 

επιπτώσεις σε όλους τους κλάδους και στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

εντός αυτών, είναι αναγκαίο η εξέταση των μακροοικονομικών παραγόντων να 

προηγείται χρονικά από την εξέταση των επιμέρους κλάδων δραστηριότητας. 

Υιοθετώντας μία περισσότερο παγκοσμιοποιημένη προσέγγιση των χαρτοφυλακίων 

επενδύσεων, γίνεται αντιληπτό πως η διάθεση κεφαλαίων σε μία χώρα, στα πλαίσια 

ενός παγκόσμιου χαρτοφυλακίου, επηρεάζεται σαφέστατα από τη μέλλουσα 

οικονομική της κατάσταση. Αν για παράδειγμα η οικονομική ύφεση είναι προ των 

πυλών σε μία χώρα, είναι ασφαλές να αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στις τιμές 

των μετοχών της. Λόγω αυτών των προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση της 

χώρας, οι διάφοροι επενδυτές θα εκδηλώσουν επιφυλάξεις για την τοποθέτηση 

κεφαλαίων στους περισσότερους οικονομικούς κλάδους της. Επομένως, η στάθμιση 

της χώρας, όσον αφορά στην κατανομή κεφαλαίων από τα χαρτοφυλάκια, θα είναι 

μειωμένη. Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τον αρνητικό χαρακτήρα των 

προσδοκιών, το σύνολο των κεφαλαίων που θα επενδυθούν, θα κατευθυνθούν σε 

κλάδους χαμηλού κινδύνου της οικονομίας. 

Από την άλλη πλευρά, αισιόδοξες οικονομικές και χρηματιστηριακές προβλέψεις για 

μία δεδομένη χώρα, θα οδηγήσουν τον επενδυτή να αυξήσει την διάθεση κεφαλαίων 

στην οικονομία της. Δηλαδή, η στάθμιση της χώρας στο παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο 

θα αυξηθεί. Το γεγονός αυτό θα οδηγήσει τον επενδυτή στην αναζήτηση κλάδων 
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εντός της οικονομίας, οι οποίοι παρουσιάζουν εξαιρετικές επιδόσεις. Παράλληλα, η 

αναζήτηση αυτή ενισχύεται από την οικονομική ανάλυση επειδή οι μελλοντικές 

επιδόσεις των περισσότερων επιμέρους κλάδων επηρεάζονται από τη θετική 

μέλλουσα κατάσταση της οικονομίας και από τη σχέση μεταξύ οικονομίας-κλάδου. 

5.1. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) 

Ως το θεμελιώδες μέγεθος, το οποίο χρησιμοποιείται συχνότερα για την μέτρηση της 

επίδοσης της συνολικής οικονομίας, λογίζεται το επίπεδο του Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος, ή αλλιώς ΑΕΠ. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) μετρά 

το συνολικό ύψος των εσόδων, τα οποία δημιουργούνται στην εγχώρια αγορά, όπως 

επίσης και το ύψος των εγχώρια δημιουργούμενων εσόδων, τα οποία προέρχονται 

από ξένους συντελεστές παραγωγής. Το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος (ΑΕΠ) αποτελεί μία πολύ σημαντική μεταβλητή, η οποία επηρεάζει 

άμεσα την αγορά κεφαλαίου της εκάστοτε χώρας. Αυτό συμβαίνει γιατί μέσω του 

ΑΕΠ καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της υγείας της συνολικής οικονομικής 

δραστηριότητας της χώρας.  

Συγκεκριμένα, όπως θα αντιλαμβανόταν ο κάθε ορθολογικός επενδυτής στη 

χρηματιστηριακή αγορά, μία αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος μεταξύ 

δύο διαδοχικών περιόδων, σηματοδοτεί μία θετική πορεία της συνολικής 

οικονομικής δραστηριότητας μιας χώρας. Με άλλα λόγια, η εκδήλωση ενός θετικού 

ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ, υποδηλώνει πως η επίδοση των επιχειρήσεων, οι 

οποίες δραστηριοποιούνται στα πλαίσια της εγχώριας οικονομίας, είναι θετική. Αυτό 

το γεγονός έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη περισσότερων κεφαλαίων προς 

επανεπένδυση, και ,κατά συνέπεια, την αύξηση των μελλοντικών κερδών των 

εταιρειών, όπως επίσης και των τιμών των μετοχών τους. 

Επιπρόσθετα, μία αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) μεταξύ δύο 

διαδοχικών περιόδων, δύναται να αυξήσει την αξία της συνολικής χρηματιστηριακής 

αγοράς. Η εξήγηση σε αυτό το φαινόμενο παρέχεται από το γεγονός πως τα 

διαθέσιμα εισοδήματα των καταναλωτών είναι υψηλότερα, τα οποία με τη σειρά 

τους μεταφράζονται σε αυξημένη αγοραστική δύναμη του κάθε επιμέρους 

καταναλωτή. Ως συνέπεια της αυξημένης αγοραστικής δύναμης, λογίζεται η διάθεση 

μεγαλύτερου ύψους κεφαλαίων προς επενδύσεις στην χρηματιστηριακή αγορά, 

διατηρώντας όλους τους υπόλοιπους παράγοντες σταθερούς. Για όλους τους 
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παραπάνω λόγους, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) λειτουργεί ως ένας 

δείκτης της αγοραστικής δύναμης των επενδυτών της εγχώριας οικονομίας. 

Στον πίνακα 5.1. παρατίθεται το μέγεθος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος σε 

τρέχουσες τιμές, όπως υπολογίστηκε από την ΕΛΣΤΑΤ, για την χρονική περίοδο 

2005-2012, ενώ στο γράφημα 5.2., παρουσιάζεται διαγραμματικά η πορεία του. 

Πίνακας 5.1.: Μέγεθος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος σε τρέχουσες τιμές 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Γράφημα 5.2.: Διαγραμματική πορεία Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Από την εξέταση των παραπάνω πινάκων και γραφημάτων, γίνεται φανερό πως κατά 

την περίοδο 2005-2008, η ελληνική οικονομία είχε σημείωνε υψηλούς ρυθμούς 
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ανάπτυξης. Το έτος 2009 έγιναν αντιληπτά τα πρώτα σημάδια ύφεσης, τα οποία 

προκλήθηκαν από το ξέσπασμα της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης. Δυστυχώς 

για τη χώρα, τα σημεία αυτά εντάθηκαν το έτος 2010, παρατείνοντας την ύφεση και 

αυξάνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της, κυρίως λόγω των εκδηλούμενων 

δημοσιονομικών ανισορροπιών.  

Σε εκείνο, το σημείο, η ανάγκη της εξυγίανσης της ελληνικής οικονομία κρίθηκε 

άκρως επιτακτική από τους ευρωπαίους εταίρους, με αποτέλεσμα την ένταξη της 

χώρας σε μηχανισμό οικονομικής στήριξης. Κύριες συνιστώσες του μηχανισμού 

αυτού αποτέλεσαν οι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Βασικός άξονας του μηχανισμού στήριξης 

λογίστηκε ως η εφαρμογή αυστηρών εισοδηματικών πολιτικών και μεθόδων 

μείωσης των δημοσίων δαπανών. Φυσικά ,οι εφαρμοζόμενες πολιτικές δεν θα 

μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστο το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας, το 

οποίο έβηκε συνεχώς μειούμενο κατά τα τελευταία τρία έτη, με επιπτώσεις στο 

βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της. Παρόλα αυτά, οι προβλέψεις για την πορεία του 

μεγέθους αυτού το έτος 2014, κάνουν λόγο για αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος με ρυθμό 0,4%, μετά από μακρά περίοδο συρρίκνωσης. 

Τέλος, στον 5.2., πραγματοποιείται η παράθεση των επιμέρους συνιστωσών του 

Ακαθάριστου Προϊόντος, δηλαδή η παραγωγή, οι δαπάνες και το εισόδημα. 

Πίνακας 5.2.: Συνιστώσες Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 
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5.2. Πληθωρισμός 

Ο πληθωρισμός αποτελεί ένα παράγοντα, του οποίου οι συνέπειες στο 

χρηματιστήριο δεν πρέπει να αγνοούνται. Για τους απανταχού επενδυτές, η ιδέα των 

ανερχόμενων τιμών λαμβάνει δύο διαφορετικές ερμηνείες. Η πρώτη ερμηνεία 

συνίσταται στο γεγονός ότι τα διάφορα προϊόντα κοστίζουν περισσότερο, ενώ η 

δεύτερη συνίσταται στο ότι η αξία της κάθε μίας επιμέρους επένδυσης δύναται να 

αλλάξει. Ο πληθωρισμός είθισται να υπολογίζεται σε ποσοστιαίους όρους, πράγμα 

που μεταφράζεται ως αυξήσεις των τιμών ή μειώσεις τους (υποπληθωρισμός), κατά 

τη διάρκεια των περιόδων. Αυτές οι αλλαγές υπολογίζονται σε εθνικό επίπεδο και 

αντικατοπτρίζονται από τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Ο Δείκτης Τιμών 

Καταναλωτή αποτελεί ένα συνδυαστικό δείκτη, ο οποίος συντίθεται από διάφορες 

μεγάλες ομάδες. Οι ομάδες αυτές περιλαμβάνουν τις δαπάνες των καταναλωτών για 

διάφορα είδη, όπως για παράδειγμα τροφή, ένδυση, στέγαση, μεταφορές, ψυχαγωγία 

και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες. Ο λόγος, ο οποίος καθιστά τον Δείκτη Τιμών 

Καταναλωτή ένα σημαντικό οικονομικό δείκτη, είναι η ικανότητα του να εντοπίζει, 

να παρακολουθεί και να απεικονίζει τις αλλαγές στις τιμές των αγαθών και των 

υπηρεσιών, οι οποίες αγοράζονται από τις αστικές οικονομικές μονάδες 

(νοικοκυριά). 

Σε αυτό το σημείο είναι αναγκαίο να αναφερθεί πως συνήθως, ο πληθωρισμός 

εκλαμβάνεται ως η αιτία της ανόδου των τιμών των αγαθών και των υπηρεσιών, ενώ 

στην ουσία, πρόκειται για το αποτέλεσμα των ανερχόμενων τιμών των αγαθών και 

των υπηρεσιών. Η οικονομία αποτελεί μία πολύπλοκη ανταλλαγή μεταξύ προϊόντων 

και ζήτησης των καταναλωτών. Οι αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων που 

παράγονται από τις επιχειρήσεις αντανακλούν υψηλότερες τιμές πρώτων υλών, 

εργασίας, και άλλων επιχειρησιακών εξόδων και δαπανών. Συνεπώς, η αύξηση της 

τιμής των παραγόμενων προϊόντων δεν αποτελεί την αιτία πρόκλησης του 

πληθωρισμού.  

Όσον αφορά στη σχέση του πληθωρισμού με το χρηματιστήριο, χαρακτηρίζεται ως 

άμεση. Αυτό συμβαίνει επειδή η αύξηση του ρυθμού πληθωρισμού εκλαμβάνεται ως 

αρνητική από τους επενδυτές. Ο πληθωρισμός επηρεάζει τις επιχειρήσεις εν γένει 

και συνήθως υποδηλώνει αυξημένα επιτόκια, όπως επίσης και αυξημένες τιμές 

προϊόντων, γεγονότα που οδηγούν, τελικά, στη μείωση των δαπανών των 
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καταναλωτών. Άμεση συνέπεια την μειωμένης κατανάλωσης αποτελούν τα 

χαμηλότερα επίπεδα πωλήσεων και κερδών για τις επιχειρήσεις. Επομένως, η 

παρακολούθηση του ρυθμού πληθωρισμού είναι σχετική τόσο με το οικονομικό 

κλίμα που επικρατεί, όσο και με το επίπεδο ζωής όλων των αστικών οικονομικών 

μονάδων της χώρας. Εν κατακλείδι, εκείνοι οι επενδυτές, οι οποίοι παρακολουθούν 

τον ρυθμό πληθωρισμού και τις συνέπειες του, αντιλαμβάνονται πως η επενδυτική 

επιτυχία συνίσταται στην ικανότητα τους να υπερκαλύπτουν τον πληθωρισμό 

μακροπρόθεσμα, δηλαδή πραγματοποιώντας επενδύσεις με μεγαλύτερες αποδόσεις 

από τον ρυθμό του πληθωρισμού.  

5.2.1. Διαχρονική Μεταβολή Πληθωρισμού. 

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας, ο οποίος αντικατοπτρίζει τις διαχρονικές 

μεταβολές του πληθωρισμού, για την περίοδο 2005 – 2012. 

Πίνακας 5.3.: Πίνακας διαχρονικής Μεταβολής Πληθωρισμού  

Ρυθμός Πληθωρισμού 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

European Union (27 
countries) 2,3 2,3 2,4 3,7 1 2,1 3,1 2,6 

Greece 3,5 3,3 3 4,2 1,3 4,7 3,1 1 
Πηγή: ΕUROSTAT 

Από την παρατήρηση του πίνακα γίνεται φανερό πως ο πληθωρισμός λαμβάνει 

ιδιαίτερα υψηλές τιμές την πρώτη τετραετία της υπό εξέταση περιόδου. 

Συγκεκριμένα, παρά το μεγάλο ύψος του σε αυτή την περίοδο, διαφαίνεται μια 

σχεδόν ανεπαίσθητη τάση μείωσης του, η οποία διακόπτεται βίαια από την έκρηξη 

του ύψους του πληθωρισμού το έτος 2008. Σε αυτό το έτος ο πληθωρισμός λαμβάνει 

την τιμή 4,2, ενώ ακολούθως παρατηρείται μία ραγδαία μείωση του την επόμενη 

χρονιά, όπου λαμβάνει την τιμή των 1,3 μονάδων. Συνεχίζοντας στο μοτίβο των 

μεγάλων αυξομειώσεων, ο πληθωρισμός λαμβάνει εκ νέου ιδιαιτέρως υψηλές τιμές 

κατά τη διετία 2010-2011, αν και η τάση που επικρατεί μεταξύ των δύο αυτών ετών 

βαίνει μειούμενη. 

Η υποχώρηση του πληθωρισμού από το 2010 και μετά αντανακλά ένα σύνολο 

παραγόντων, οι οποίοι επηρεάζουν το μέγεθος αυτό. Η σταδιακή εξασθένηση των 

επιπτώσεων της έμμεσης φορολογίας, η μεγαλύτερη από ότι το 2010 μείωση του 

κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στον επιχειρηματικό τομέα, η έντονη 
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υποχώρηση της καταναλωτικής ζήτησης, όπως επίσης και η αισθητή επιβράδυνση 

του ρυθμού ανόδου των τιμών του αργού πετρελαίου και των τιμών των εισαγωγών 

στη βιομηχανία, εκτός από τον κλάδο της ενέργειας, αποτελούν τους κύριους 

παράγοντες, οι οποίοι ευθύνονται για την πορεία του πληθωρισμού κατά τη διάρκεια 

της υπό εξέταση χρονικής περιόδου. 

5.3. Επιτόκια 

Το επιτόκιο αποτελεί την τιμή, η οποία καταβάλλεται για τη χρήση δανειζόμενων 

κεφαλαίων. Το επιτόκιο αντιπροσωπεύει την απαιτούμενη απόδοση, σε μία 

δεδομένη στιγμή, την οποία πρέπει να έχει ο εκάστοτε τύπος επένδυσης χρέους. Η 

απόδοση αυτή καθορίζεται από τη διάδραση μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης 

για δανειζόμενα κεφάλαια.  

Υπάρχουν αναρίθμητες εναλλακτικές επιλογές διαθέσιμες, οι οποίες ανταγωνίζονται 

για την λήψη επενδυτικών κεφαλαίων. Κατά τη δέσμευση κεφαλαίων, οι επιμέρους 

επενδυτές αναζητούν την υψηλότερη δυνατή αναμενόμενη απόδοση, για ένα 

δεδομένο επίπεδο κινδύνου. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο για αυτούς να 

γνωρίζουν τα μοτίβα των αποδόσεων των επενδύσεων σε κάθε χρονική στιγμή, όπως 

επίσης και να κατανοούν γιατί τα επιτόκια και οι λοιπές αποδόσεις, 

διαφοροποιούνται με την πάροδο του χρόνου. 

Εν γένει, όλοι οι τύποι των επιτοκίων κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, με το 

ύψος των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων να κινείται εντός ευρύτερων πλαισίων. Ο 

γενικός κανόνας είναι πως όσο μεγαλύτερη είναι η λήξη της επένδυσης, τόσο 

μεγαλύτερο είναι το ύψος του επιτοκίου. Παρόλα αυτά, είναι αναγκαίο να 

πραγματοποιείται διάκριση μεταξύ των χρεογράφων που δεν φορολογούνται και των 

χρεογράφων, στα οποία υπάρχει φορολόγηση επί του τόκου. 

Σε περιόδους οικονομικής άνθησης, οι αποδόσεις των χρεογράφων κατώτερης 

ποιότητας τείνουν να κινούνται εγγύτερα προς τις αποδόσεις των χρεογράφων 

ανώτερης ποιότητας, ενώ σε περιόδους ύφεσης, οι αποδόσεις των δύο αυτών τύπων 

χρεογράφων τείνουν να κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις. Το γεγονός αυτό 

δύναται να εξηγηθεί από τις αλλαγές στην ψυχολογία των επενδυτών, κατά τη 

διάρκεια των διαφόρων φάσεων του οικονομικού κύκλου. Συγκεκριμένα, η 

αισιοδοξία, η οποία δημιουργείται κατά τη διάρκεια μεγάλης οικονομικής 
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ανάκαμψης, ωθεί τους επενδυτές να προβληματίζονται λιγότερο σχετικά με τον 

χρηματοοικονομικό κίνδυνο και τον κίνδυνο χρεοκοπίας. Από την άλλη πλευρά, η 

απαισιοδοξία που συνδέεται με την εμφάνιση περιόδων οικονομικής κρίσης, τείνει 

να προκαλεί το αντίθετο αποτέλεσμα. 

Η ανάλυση των τιμών των διαφόρων επιτοκίων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

για τους επενδυτές, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο χρηματιστήριο. Είναι γεγονός 

πως υπάρχει αδιάλειπτη ανησυχία, η οποία αφορά στην υπόθεση πως υψηλότερα 

επίπεδα επιτοκίων μεταφράζονται σε χαμηλότερα επιχειρησιακά κέρδη και συνεπώς, 

σε μειωμένες δυνατότητες πραγματοποίησης κέρδους στο χρηματιστήριο. 

Επιπρόσθετα, εκφράζεται και η ανησυχία πως, λόγω του υψηλότερου επιπέδου 

επιτοκίων, οι επενδυτές προσελκύονται ιδιαιτέρως σε επενδύσεις χρέους, όπως για 

παράδειγμα ομολογίες. Η κατάσταση αυτή έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την απόσυρση 

κεφαλαίων από το χρηματιστήριο και την επένδυση τους σε άλλους τομείς. Αυτή η 

ροή κεφαλαίων σε εξωχρηματιστηριακές δραστηριότητες αποδυναμώνει την ζήτηση 

και οδηγεί, σε δεύτερο χρόνο, στη μείωση των τιμών των μετοχών. 

Στην προσπάθεια ανάλυσης των επιπέδων τιμών των επιτοκίων, είναι έκδηλος ο 

συνεχής ανταγωνισμός μεταξύ των επενδύσεων χρέους και των equity investment, 

για την προσέλκυση των κεφαλαίων των επενδυτών. Η αγορά μετοχών, είτε 

απευθείας είτε μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων αποτελεί την πιο διαδεδομένη μορφή 

επένδυσης σε αξιόγραφα. Όταν οι επενδυτές αγοράζουν ομολογίες, δανείζουν 

κεφάλαια στους εκδότες με την προσδοκία είσπραξης του επενδυθέντος κεφαλαίου 

συν τους τόκους. Όταν οι επενδυτές τοποθετούν τα κεφάλαια τους σε 

αποταμιευτικούς λογαριασμούς, πιστοποιητικά καταθέσεων και καταθέσεις όψεως, 

συμφωνούν στη χρήση και διαχείριση των κεφαλαίων τους από ένα πιστωτικό 

ίδρυμα με αντάλλαγμα την πληρωμή τόκου. Όλες οι παραπάνω μορφές επενδύσεων 

αποτελούν επενδύσεις σε χρεόγραφα, οι οποίες καθίστανται ελκυστικότερες από τις 

equity investments, όταν τα επιτόκια μεταβάλλονται. Για το λόγο αυτό, όταν οι 

επενδύσεις χρέους εμφανίζονται ως ελκυστικότερες λόγω της μεταβολής των 

επιτοκίων, επηρεάζουν αρνητικά το κλίμα το οποίο επικρατεί στο χρηματιστήριο. 

Στο παρακάτω γράφημα παρατίθεται η διαχρονική πορεία του επιτοκίου του 

δεκαετούς ομολόγου της ελληνικής κυβέρνησης, σε σύγκριση με το αντίστοιχο 

γερμανικό επιτόκιο. 
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Γράφημα 5.3.: Διαχρονική πορεία του επιτοκίου του δεκαετούς ομολόγου της ελληνικής 

κυβέρνησης, σε σύγκριση με το αντίστοιχο γερμανικό επιτόκιο 

 

Πηγή: WΟRLD BANK 

5.4. Ανεργία 

Εκτός από την μέτρηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), ως ένα άλλο 

μέτρο, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως και αντικατοπτρίζει την υγεία της 

οικονομίας μιας χώρας, λογίζεται ο δείκτης του ποσοστού ανεργίας. Το αυξημένος 

ύψος του ποσοστού ανεργίας σε μία χώρα, δύναται να επηρεάσει αρνητικά όχι μόνο 

τις άνεργες οικονομικές μονάδες, αλλά και τις εργαζόμενες.  

Συγκεκριμένα, το αυξημένο ύψος του ποσοστού ανεργίας έχει ως άμεσο αποτέλεσμα 

την μείωση της αίσθησης οικονομικής ασφάλειας του μη απασχολούμενου 

εργατικού δυναμικού. Παρόλα αυτά, το ποσοστό αυτό προκαλεί αρνητικές 

επιπτώσεις και στα εργαζόμενα άτομα, θέτοντας σε κίνδυνο την τωρινή κατάσταση 

απασχόλησης τους, μέσω της δημιουργίας αισθημάτων ανασφάλειας, τα οποία 

πηγάζουν από το κλίμα οικονομικής συρρίκνωσης και απολύσεων.  

Ειδικότερα, αυτή η μείωση του επιπέδου της οικονομικής ασφάλειας που βιώνει το 

σύνολο του εργατικού δυναμικού, απασχολούμενου ή μη, λόγω του αυξημένου 

ποσοστού ανεργίας, έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των επενδύσεων στην 

χρηματιστηριακή αγορά. Το φαινόμενο αυτό δύναται να εξηγηθεί από την τάση των 

επενδυτών για εξεύρεση ασφαλέστερων τρόπων και μέσων τόσο για την αξιοποίηση 

των εισοδημάτων τους, όσο και για την διατήρηση του πλούτου τους. Έτσι, το 

ποσοστό ανεργίας χρησιμεύει ως σηματωρός, όσον αφορά στην παρακολούθηση της 
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υγείας της εγχώριας οικονομίας, προειδοποιώντας τους επενδυτές για αναμονή 

αρνητικών εξελίξεων, σε περίπτωση αύξησης του. 

Τέλος, ακόμα ένας δείκτης, ο οποίος τυγχάνει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα 

πλαίσια του χρηματιστηρίου, είναι αυτός του ποσοστού απασχόλησης. Όπως είναι 

γνωστό, είναι ευρύ το πλήθος των επιχειρήσεων που επηρεάζονται με πολλούς και 

διάφορους τρόπους από την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας. Για 

παράδειγμα, οι εταιρείες μεγάλου μεγέθους είναι δυνητικά ευάλωτες σε ενδεχόμενα 

απεργίας λόγω σχετικά μεγάλων συνδικαλιστικών ομάδων εργαζομένων, γεγονός το 

οποίο σημαίνει την δυνητικά μεγάλη απώλεια κερδών για τις επιχειρήσεις. Με αυτό 

τον τρόπο, ενδεχόμενες αλλαγές στην αγορά εργασίας για αυτές τις εταιρείες 

μπορούν να επηρεάσουν και να διαφοροποιήσουν τις προβλέψεις μελλοντικών 

κερδών.  

Σε αυτό το σημείο είναι αναγκαίο να αναφερθεί πως τόσο ο δείκτης του ποσοστού 

απασχόλησης, όσο και ο δείκτης ανεργίας, δεν θα πρέπει να εξετάζονται 

μεμονωμένα, αλλά ως κομμάτια της υπάρχουσας τάσης. 

5.4.1. Διαχρονική Εξέλιξη Ποσοστού Ανεργίας 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται το μέγεθος του μέσου ετήσιου ποσοστού 

ανεργίας στην Ελλάδα σε σύγκριση με το αντίστοιχο μέγεθος της Ευρωζώνης, όπως 

λαμβάνεται από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, για την περίοδο 2005-2012. 

Πίνακας 5.4.: Μέσο ετήσιο ποσοστό ανεργίας σε Ευρωζώνη Ελλάδα 

Ποσοστό Ανεργίας 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

European Union (27 
countries) 9 8,3 7,2 7,1 9 9,7 9,7 10,5 

Greece 9,9 8,9 8,3 7,7 9,5 13 17,7 24,3 
Πηγή: ΕUROSTAT 

Όπως είναι φανερό από τα δεδομένα, οι μεταβολές του ετήσιου ποσοστού ανεργίας 

έχουν την ίδια κατεύθυνση με αυτές του αντίστοιχου μεγέθους της Ευρωζώνης, αλλά 

λαμβάνοντας μεγαλύτερο ύψος. Η πορεία του μέσου ετήσιου ποσοστού ανεργίας 

είναι πτωτική, κατά τη διάρκεια της περιόδου 2005-2008. Συγκεκριμένα, το μέγεθος 

αυτό παρουσιάζει καθοδική τάση καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου αυτής, με τις 

μεταβολές να λαμβάνουν αρχικά ύψος μίας ποσοστιαίας μονάδας και, εν συνεχεία, να 

μειώνονται. Παρόλα αυτά, από το 2008 και μετά, είναι έκδηλη η έναρξη της ανοδικής 
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τάσης του μεγέθους αυτού. Συγκεκριμένα, μετά το 2008, παρατηρείται μία αύξηση 

του ποσοστού σχεδόν κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η τάση αυτή συνεχίζεται 

και στο υπόλοιπο διάστημα της υπό εξέταση περιόδου. Η πορεία του συγκεκριμένου 

μεγέθους λογίζεται ως κατ’ εξοχήν συνέπεια της φάσης της ύφεσης, την οποία 

διανύει η οικονομία της χώρας τα τελευταία χρόνια. Οι επιπτώσεις της ύφεσης είναι 

έκδηλες και περιλαμβάνουν την απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας, την επιδείνωση 

του κλίματος εμπιστοσύνης, όπως και την αυξημένη αβεβαιότητα και ανησυχία, η 

οποία προκαλείται από τις δυσμενείς συνθήκες χρηματοδότησης των νοικοκυριών. 

Για το λόγο αυτό, δεν προξενεί καμία εντύπωση πως το μέγεθος του ετήσιου 

ποσοστού ανεργίας βρίσκεται σε δυσθεώρητα ύψη το έτος 2012, λαμβάνοντας την 

τιμή 24,3%, ενώ οι εκτιμήσεις για την πορεία του είναι δυσμενείς. 

5.5. Δημοσιονομικό Έλλειμμα  

Σε γενικές γραμμές, ως έλλειμμα νοείται το ποσό, κατά το οποίο υπολείπονται τα 

έσοδα υπολείπονται των εξόδων, για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με την 

περίοδο αυτή να ταυτίζεται συνήθως με τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης. 

 Όσον αφορά στο δημοσιονομικό έλλειμμα, αυτό λογίζεται ως η διαφορά μεταξύ των 

πραγματοποιηθέντων δημοσίων εσόδων και των πραγματοποιηθέντων δημοσίων 

εξόδων, στα πλαίσια οικονομικού έτους. Από τη στιγμή που η διαφορά αυτή 

λαμβάνει αρνητικές τιμές, το ποσό της διαφοράς αντιστοιχεί στο έλλειμμα του 

συγκεκριμένου οικονομικού έτους. Η διαφορά αυτή, μεταξύ των δημοσίων δαπανών 

και των δημοσίων εξόδων, εμφανίζεται ως έλλειμμα στον κρατικό υπολογισμό και 

για την κάλυψη της, είναι απαραίτητη η λήψη χρηματοδότησης με τη μορφή 

δημόσιου δανεισμού. Σε περίπτωση ύπαρξης διαδοχικών δημοσιονομικών 

ελλειμμάτων, είναι αναγκαίος ο κρατικός δανεισμός για την κάλυψη τους. Κατά 

συνέπεια, ένα μεγάλο μέρος του δημοσίου χρέους δημιουργείται από τα ελλείμματα 

αυτά. Σε αυτό το σημείο είναι αναγκαίο να τονιστεί πως το δημοσιονομικό έλλειμμα 

αποτελεί βασικό δείκτη οικονομικής πορείας για μία χώρα και είθισται να εξετάζεται 

μαζί με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της (ΑΕΠ), με σκοπό την εξαγωγή 

ακριβέστερων και πιο αξιόπιστων συμπερασμάτων. 

Στον πίνακα 5.5. παρουσιάζεται το ύψος του ισοζυγίου της Γενικής Κυβέρνησης, ως 

ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ στο γράφημα 5.4. απεικονίζεται διαγραμματικά η διαχρονική 
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εξέλιξη του ύψους του ισοζυγίου της Γενικής Κυβέρνησης, για την περίοδο 2005-

2012. 

Πίνακας 5.5.: Ύψος του ισοζυγίου της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ 

 

        Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Γράφημα 5.4.: Διαχρονική εξέλιξη του ύψους του ισοζυγίου της Γενικής Κυβέρνησης 2005-

2012 

 

       Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Από την επισκόπηση του διαγράμματος, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως καθ’ όλη την 

υπό εξέταση περίοδο, οι συνολικές δαπάνες, τις οποίες πραγματοποιεί το κράτος, 

υπερβαίνουν κατά μεγάλο ποσοστό τα αντίστοιχα έσοδα που εισπράττονται. 

Αποτέλεσμα αυτής της διαφοράς είναι η δημιουργία ελλείμματος, του οποίου η 

κάλυψη θα πρέπει να συντελεστεί με δανειακά κεφάλαια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
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παρουσιάζει το έτος 2009, κατά τη διάρκεια του οποίου οι κρατικές δαπάνες 

βρίσκονται σε δυσθεώρητα ύψη, χωρίς όμως αντίστοιχη πορεία από την πλευρά των 

εσόδων. Το γεγονός αυτό, αντικατοπτρίζει την αδυναμία ελέγχου των κρατικών 

δαπανών από την κυβέρνηση, όπως επίσης και την αναλγησία των κρατικών εσόδων 

στην αύξηση των χορηγούμενων κεφαλαίων. Παρόλα αυτά, με την επιτάχυνση της 

εφαρμογής των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων όπως για παράδειγμα η 

απελευθέρωση αγορών και η ευελιξία στην αγορά εργασίας, θεωρείται πως θα 

καταστεί δυνατή η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου της Γενικής Κυβέρνησης 

και η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος. 

5.6. Δημόσιο Χρέος 

Ως δημόσιο χρέος λογίζεται το σύνολο των οφειλών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, 

αποτιμώμενο σε χρηματικές μονάδες. Ειδικότερα, το δημόσιο χρέος ορίζεται ως η 

ονομαστική αξία όλων των υφιστάμενων ακαθάριστων υποχρεώσεων του τομέα της 

γενικής κυβέρνησης, στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, εξαιρουμένων των 

υποχρεώσεων των οποίων τα αντίστοιχα χρηματοοικονομικά στοιχεία του 

ενεργητικού βρίσκονται στην κατοχή του τομέα της γενικής κυβέρνησης. 

Η αύξηση του δημοσίου χρέους πραγματοποιείται από έτος σε έτος κατά το ποσό 

του ελλείμματος, το οποίο παρουσιάζει ο κρατικός προϋπολογισμός, ή αντιστρόφως 

μειώνεται κατά το ποσό που παρουσιάζει πλεόνασμα. Το δημόσιο χρέος αποτελεί 

ένα μέγεθος, εξ ορισμού ίσο με τον ιδιωτικό πλούτο. Δηλαδή, το ποσό των οφειλών 

του δημοσίου τομέα προς ιδιώτες είναι ίσο με το ποσό των απαιτήσεων των ιδιωτών, 

οι οποίες πρέπει να εξοφληθούν από τον δημόσιο τομέα. 

Εν γένει, ο όρος ευρύτερος δημόσιος τομέας περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα δημόσιας 

διοίκησης ενός κράτους. Πιο συγκεκριμένα, το δημόσιο χρέος αποτελείται από τις 

υποχρεώσεις της γενικής κυβέρνησης, οι οποίες δημιουργούνται από τις ακόλουθες 

κατηγορίες: νομισματική κυκλοφορία και καταθέσεις, βραχυπρόθεσμοι τίτλοι, 

ομολογίες, λοιπά βραχυπρόθεσμα δάνεια, καθώς και μεσοπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα δάνεια. Όσον αφορά στις αξίες των απαιτήσεων αυτών, η 

ονομαστική αξία του ποσού των υποχρεώσεων, στο τέλος του έτους, είναι η 

αναγραφόμενη επί του σχετικών τίτλων αξία. Σε περίπτωση αναφοράς σε 

τιμαριθμικά αναπροσαρμοζόμενες υποχρεώσεις, η αξία τους αντιστοιχεί στην 

αναγραφόμενη επί του σχετικού τίτλου αξία, προσαυξημένη κατά το ποσό του 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82
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κεφαλαίου που έχει προκύψει από την τιμαριθμική αναπροσαρμογή στο τέλος του 

έτους.  

Συγκεκριμένα στον Ελλαδικό χώρο, η ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους της γενικής 

κυβέρνησης, αποτελεί τα τελευταία είκοσι χρόνια, βασικό στόχο της εκάστοτε 

κυβερνητικής πολιτικής. Το γεγονός ότι η δημοσιονομική πολιτική έχει πλέον το 

κύριο βάρος της σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας μετά την ένταξη της 

Ελλάδας στην ευρωζώνη, καθιστά το δημόσιο χρέος μια από τις κρισιμότερες 

μακροοικονομικές μεταβλητές για τη διαμόρφωση των υπόλοιπων δημοσιονομικών 

μεγεθών. Τέλος, είναι αναγκαίο να αναφερθεί πως ο περιορισμός του δημοσίου 

χρέους συνεπάγεται την εξοικονόμηση σημαντικών πόρων, οι οποίοι μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση άλλων τομέων της οικονομίας. 

Στον παρακάτω πίνακα, πραγματοποιείται η απεικόνιση του μεγέθους του δημοσίου 

χρέους της χώρας, όπως επίσης και η έκφραση του συναρτήσει του Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος της, για την περίοδο 2005-2012.  

Πίνακας 5.6.: Δημόσιο χρέος της χώρας ως ποσοστό του ΑΕΠ 2005-2012 

 

 

Πηγή:ΕΛΣΤΑΤ 

Από την παρατήρηση του πίνακα προκύπτει πως το δημόσιο χρέος αυξάνει καθ’ όλη 

τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, εκτός από το έτος 2012. Επίσης, ο ρυθμός με 

τον οποίο αυξάνεται το συγκεκριμένο μέγεθος παρουσιάζει θετική ανοδική τάση. Το 

γεγονός αυτό δύναται να εξηγηθεί αφενός από τον αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης της 

οικονομίας, ο οποίος δημιουργήθηκε λόγω των επιπτώσεων της διεθνούς 

χρηματοπιστωτικής κρίσης και αφετέρου, από την λανθασμένη εκτίμηση της 



81 
 

κίνησης τόσο των κρατικών εσόδων, όσο και των δαπανών. Απόρροια του 

αρνητικού ρυθμού ανάπτυξης αποτέλεσε η δημιουργία συσσωρευμένων 

ελλειμμάτων, τα οποία οδήγησαν στην διόγκωση του δημοσιονομικού χρέους. 

Αποτέλεσμα των προαναφερθέντων παραγόντων είναι η διαφαινόμενη αυξητική 

πορεία του χρέους, η οποία ανακόπηκε το έτος 2012, λόγω της εφαρμογής του 

προγράμματος μείωσης δημοσίου χρέους (PSI) από τον τριμερή μηχανισμό 

οικονομικής στήριξης. Ως βασικός στόχος του προγράμματος μείωσης ορίζεται η 

εξασφάλιση του απαραίτητου χρονικού πλαισίου για την πραγματοποίηση 

δημοσιονομικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων. Επίσης, η εφαρμογή του 

προγράμματος αυτού θεωρείται πως θα δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες για 

την πραγματοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και ενεργειών, οι οποίες θα 

καταστήσουν δυνατή την αντιστροφή του αρνητικού οικονομικού κλίματος. 

Τέλος, στο γράφημα 5.5. παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του δημοσίου χρέους 

ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, κατά την περίοδο 2005-2012.  

Γράφημα 5.5.: Διαγραμματική απεικόνιση διαχρονικής εξέλιξης του δημοσίου χρέους ως 

ποσοστό του ΑΕΠ 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

5.7. Εμπορικό Ισοζύγιο 

Ως εμπορικό ισοζύγιο ορίζεται η διαφορά μεταξύ των εξαγωγών που πραγματοποιεί 

μία χώρα και των αντίστοιχων εισαγωγών που διενεργεί. Ειδικότερα, στο εμπορικό 
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ισοζύγιο καταγράφονται οι χρηματικές ροές που αφορούν σε συναλλαγές σε αγαθά 

(πληρωμές από την πραγματοποίηση εισαγωγών και εισπράξεις από την 

πραγματοποίηση εξαγωγών), των οποίων η κυριότητα αλλάζει μεταξύ ενός κατοίκου 

και μη κατοίκου. Απλούστερα, στο μέγεθος του εμπορικού ισοζυγίου καταγράφονται 

,ταυτόχρονα, το ύψος και η εξελικτική πορεία όλων των οικονομικών συναλλαγών 

που διατηρεί μια χώρα με τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Μέσω του συγκεκριμένου 

ισοζυγίου αντικατοπτρίζεται η εισροή και εκροή κεφαλαίων, με τη μορφή 

εισπράξεων και πληρωμών σε συνάλλαγμα, από και προς την εν λόγω χώρα κατά τη 

διάρκεια μιας ορισμένης χρονικής περιόδου. Ως κατάλληλη χρονική περίοδος 

λογίζεται το οικονομικό έτος. Το εμπορικό ισοζύγιο αποτελεί μέγεθος, το οποίο 

κατέχει βαρύνουσα σημασία για την οικονομία μιας χώρας. Αυτό συμβαίνει γιατί 

κάθε μια συναλλαγή που περιλαμβάνεται σε αυτό επηρεάζει άμεσα τη διαμόρφωση 

άλλων μακροοικονομικών μεγεθών όπως του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 

(ΑΕΠ). ενώ παράλληλα αποτελεί ένα σηματωρό της διεθνούς οικονομικής θέση της 

συγκεκριμένης χώρας. 

Σε αυτό το σημείο κρίνεται χρήσιμη η παράθεση ορισμένων παραγόντων, οι οποίοι 

επηρεάζουν το ύψος του εμπορικού ισοζυγίου. Ως βασικοί παράγοντες επηρεασμού 

του ύψους του εμπορικού ισοζυγίου διακρίνονται οι προτιμήσεις των γηγενών και 

των αλλοδαπών καταναλωτών, οι τιμές των προϊόντων σε εγχώριες και ξένες αγορές, 

το ύψος των συναλλαγματικών ισοτιμιών, τα επιμέρους εισοδήματα των γηγενών και 

αλλοδαπών καταναλωτών, τα κόστη μεταφοράς των εμπορευμάτων και οι εμπορικές 

πολιτικές, οι οποίες εφαρμόζονται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. 

Στον ακόλουθο πίνακα πραγματοποιείται η παράθεση του ύψους του εμπορικού 

ισοζυγίου, ως απόλυτο μέγεθος και ως ποσοστό του ΑΕΠ, κατά τη διάρκεια της 

περιόδου 2005-2012. 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%8E%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
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Πίνακας 5.7.: Εμπορικό ισοζύγιο ως απόλυτο μέγεθος και ως ποσοστό του ΑΕΠ 

 

             Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Κατά την περίοδο 2005-2008 γίνεται αντιληπτή η ραγδαία αύξηση του ελλείμματος 

του εμπορικού ισοζυγίου. Σε αυτή την περίοδο, οι εισαγωγές προϊόντων αυξήθηκαν 

με μεγαλύτερο ρυθμό από τις αντίστοιχες εξαγωγές. Παρόλα αυτά, το έτος 2009 

παρατηρείται μεγάλη μείωση του ελλείμματος του μεγέθους αυτού, η οποία 

διατηρείται και τα επόμενα χρόνια. Η μείωση του ελλείμματος του εμπορικού 

ισοζυγίου οφείλεται στον περιορισμό τον δαπανών για εισαγωγές κατά το έτος 2009 

και μετά, λόγω των επιπτώσεων της ύφεσης στις καταναλωτικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί πως οι εισαγωγές μετά το 

έτος 2009 δεν μεταβλήθηκαν σχεδόν καθόλου. Επομένως, η μείωση του ελλείμματος 

του εμπορικού ισοζυγίου αποδίδεται εξ ολοκλήρου στην αύξηση των εξαγωγών. Το 

γεγονός αυτό δύναται να ερμηνευθεί από την αυξημένες κινήσεις των εξαγωγέων, 

στην προσπάθεια τους να προωθήσουν τα προϊόντα τους σε αγορές του εξωτερικού, 

λόγω της μειωμένης ζήτησης στην εγχώρια αγορά. 

5.8. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών 

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών περιλαμβάνει τις αγορές και πωλήσεις 

προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και τις πληρωμές και τις εισπράξεις τόκων και 

εισοδημάτων από επενδύσεις. Συγκεκριμένα, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

ισούται με τη διαφορά των εσόδων που προέρχονται από πηγές του εξωτερικού για 

αγαθά και υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών των παραγωγικών 

συντελεστών) που παράγονται σήμερα, μείον τις αντίστοιχες πληρωμές που γίνονται 

σε αλλοδαπούς από την εγχώρια οικονομία. 
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Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών του ισοζυγίου πληρωμών παρέχει πληροφορίες 

όχι μόνο για το διεθνές εμπόριο αγαθών (που είναι κατά κανόνα η μεγαλύτερη 

κατηγορία), αλλά και για το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών, το εισόδημα και τις 

τρέχουσες μεταβιβάσεις. Για όλες αυτές τις συναλλαγές, το ισοζύγιο πληρωμών 

καταγράφει την αξία των πιστώσεων (εξαγωγών) και των χρεώσεων (εισαγωγών). 

Όταν υπάρχει έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αυτό σημαίνει ότι η 

χώρα δαπανά στο εξωτερικό περισσότερα από όσα κερδίζει από τις συναλλαγές της 

με τις άλλες οικονομίες και, συνεπώς, είναι καθαρός οφειλέτης έναντι της αλλοδαπής. 

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μετρά την οικονομική θέση μιας χώρας στον 

κόσμο, καλύπτοντας όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ μονάδων 

κατοίκων και μονάδων μη κατοίκων. 

Ένα ενδεχόμενο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών συνεπάγεται μείωση 

του εθνικού πλούτου της εκάστοτε χώρας. Αυτό συμβαίνει γιατί η χώρα είναι 

αναγκασμένη να δανεισθεί από πηγές του εξωτερικού, προκειμένου να 

χρηματοδοτήσει το υπάρχον έλλειμμα. Σε περίπτωση που ο δανεισμός δεν οδηγήσει 

στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της οικονομίας, η ύπαρξη ελλείμματος 

στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών συνεπάγεται μείωση της μελλοντικής δαπάνης 

της χώρας, προκειμένου να βρεθούν οι αναγκαίου πόροι για την πληρωμή τόκων και 

της εξόφλησης του δανείου. Για το λόγο αυτό το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μακροοικονομικό μέγεθος και η παρακολούθηση του, 

στα πλαίσια της θεμελιώδους ανάλυσης, κρίνεται επιτακτική. 

Στον παρακάτω πίνακα δίνεται το ύψος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της 

χώρας, κατά την περίοδο 2005-2012. 

Πίνακας 5.8.: Ύψος ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών Ελλάδας 2005-2012 

Ισοζύγιο Τρεχουσών 
Συναλλαγών 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ελλάδα -20,9 -28,7 -39,3 -41,9 -33,2 -28,4 -24,5 -10,3 
Πηγή: ΕUROSTAT 

Όπως γίνεται φανερό από την εξέταση του πίνακα, η ύφεση, την οποία διανύει η 

ελληνική οικονομία, δεν άφησε αμετάβλητο το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. 

Συγκεκριμένα, το έλλειμμα του μεγέθους αυτού ακολουθεί εξαιρετικά ανοδική 

πορεία κατά το χρονικό διάστημα 2005-2008, με αποτέλεσμα να φθάσει σε 
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δυσθεώρητα ύψη εντός τριών ετών. Παρόλα αυτά, το 2009 παρατηρείται για πρώτη 

φορά στην υπό εξέταση περίοδο η τάση μείωσης του ελλείμματος αυτού, η οποία 

συνεχίζεται και τα επόμενα χρόνια μέχρι και το 2012. Κινητήριος δύναμη της τάσης 

μείωσης του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών λογίζεται η μείωση 

μιας συνιστώσας του. Ειδικότερα, η μείωση αυτή οφείλεται στον επιμέρους 

περιορισμό του εμπορικού ισοζυγίου, ενώ το ισοζύγιο υπηρεσιών παρέμεινε σχεδόν 

αμετάβλητο. Σε αυτό το σημείο είναι αναγκαίο να αναφερθεί πως η εικόνα του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αποκαλύπτει την εγγενή παθογένεια της ελληνικής 

οικονομίας, σε σχέση με τις συναλλαγές με το εξωτερικό. Η συνεχής ύπαρξη 

ελλειμματικών ισοζυγίων τρεχουσών συναλλαγών φανερώνει μια ανισορροπία 

μεταξύ των εξαγόμενων και των εισαγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, γεγονός το 

οποίο θα πρέπει να δημιουργήσει προβληματισμό, σχετικά με την παραγωγή της 

χώρας και συγκεκριμένα, την ικανότητα της να καλύπτει τις ανάγκες της με εγχώρια 

προϊόντα. 

5.9. Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας 

Ο Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας αποτελεί ένα δείκτη μέτρησης της 

σχετικής ανταγωνιστικότητας μιας χώρας, σε συνάρτηση με τις υπόλοιπες. Στον 

υπολογισμό του δείκτη αυτού λαμβάνεται υπόψη ένα εξαιρετικά μεγάλο πλήθος 

παραγόντων, οι οποίοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό του ρυθμού 

ανάπτυξης μιας χώρας. Ο συγκεκριμένος δείκτης εξάγεται από τους αναλυτές του 

World Economic Forum και υποβάλλεται σε συχνή και αναθεώρηση και 

επικαιροποίηση, ώστε να αντικατοπτρίζει με έγκυρο τρόπο τη σχετική 

ανταγωνιστικότητα των χωρών. 

Γράφημα 5.6.: Κατάταξη της Ελλάδας, σύμφωνα με τον δείκτη παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας 
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Όπως γίνεται φανερό από την επισκόπηση του γραφήματος 5.6. του Δείκτη 

Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας, διαπιστώνεται η ύπαρξη αρνητικής τάσης στην 

πορεία της χώρας. Με άλλα λόγια, η Ελλάδα, στα πλαίσια της περιόδου 2005-2012, 

συνεχώς χάνει θέσεις και βρίσκεται χαμηλότερα στην κατάταξη, συγκριτικά με τις 

υπόλοιπες χώρες. Το γεγονός αυτό αποκαλύπτει πως η ανταγωνιστικότητα της 

Ελλάδας βαίνει συνεχώς μειούμενη, αντικατοπτρίζοντας τις συνέπειες της ύφεσης, 

την οποία διανύει η οικονομία της. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται από τον 

υποβιβασμό της ανταγωνιστικότητας της χώρας κατά 50 θέσεις, μέσα στο υπό 

εξέταση χρονικό διάστημα. Όσον αφορά στις πλέον πρόσφατες μεταβολές της 

ανταγωνιστικότητας, δηλαδή το έτος 2012, η θέση της Ελλάδας ολισθαίνει κατά έξι 

θέσεις και τοποθετείται στο νούμερο 96, σύμφωνα με τον εν λόγω δείκτη, 

παραμένοντας η χαμηλότερη σε κατάταξη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Στα πλαίσια της εν εξελίξει κρίσης δημοσίου χρέους, η κατάταξη της Ελλάδας 

εξακολουθεί να είναι χαμηλότερη, όσον αφορά στον πυλώνα του μακροοικονομικού 

περιβάλλοντος, ευρισκόμενη στην 144
η
 θέση το 2012. Με παρόμοιο τρόπο 

αξιολογούνται και οι χρηματοπιστωτικές αγορές της χώρας, ευρισκόμενες στην 132η 

από την 110η πέρυσι, γεγονός που αντικατοπτρίζει την μειωμένη εμπιστοσύνη, την 

οποία δείχνουν οι επενδυτές. Η αξιολόγηση των δημόσιων θεσμών (π.χ., η 

κυβερνητική αποδοτικότητα, η διαφθορά, κατάχρηση επιρροής), με τη σειρά της, 

εξακολουθεί να υποφέρει και κατατάσσεται στην 111η θέση. Παράλληλα, ένας άλλος 

τομέας που αντιμετωπίζει δυσκολίες είναι η αναποτελεσματική αγορά εργασίας της 

χώρας (133
η
 θέση), η οποία συνεχίζει να περιορίσει τη δυνατότητα της χώρας να 

εξέλθει από την ύφεση, τονίζοντας την σημασία των πρόσφατων προσπαθειών για 

την αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης και την αύξηση της ευελιξίας της 

αγοράς εργασίας. Στον αγώνα για να υπερκεραστούν οι σημερινές δυσκολίες, η 

Ελλάδα έχει μια σειρά από πλεονεκτήματα στα οποία μπορεί να στηριχθεί, 

συμπεριλαμβανομένου ενός άρτια εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού, με εμπειρία 

στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, οι οποίες αφορούν στην βελτίωση της 

παραγωγικότητας. Τέλος, με τη σωστή εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, οι 

οποίες θα έχουν ως στόχο την προαγωγή της ανάπτυξης, υπάρχει κάθε λόγος ύπαρξης 

πίστης στην βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της Ελλάδας, μέσα στα επόμενα 

χρόνια. 
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5.10. Συμπεράσματα Ανάλυσης Οικονομίας 

Σύμφωνα με τη διενεργηθείσα ανάλυση, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η 

αβεβαιότητα και η διακύμανση εμφανίζονται ως τα κύρια συνθετικά στοιχεία του 

οικονομικού περιβάλλοντος, όσον αφορά στην υπό εξέταση περίοδο. Ειδικότερα, η 

διακύμανση συνίσταται στις διόλου ευκαταφρόνητου μεγέθους μεταβολές των 

βασικών οικονομικών μεγεθών της χώρας, εκ των οποίων τα περισσότερα εμφανίζουν 

αρνητικούς ρυθμούς εξέλιξης. Επίσης, ο ραγδαίος και ολοκληρωτικός χαρακτήρας 

των αλλαγών, οι οποίες συντελούνται τόσο σε δημοσιονομικό, όσο και σε πιστωτικό 

επίπεδο, αποτελεί την κύρια αιτία ύπαρξης στοχαστικότητας, ενώ,, παράλληλα, 

έκδηλη είναι η αδυναμία πραγματοποίησης ασφαλών προβλέψεων για την 

μελλοντική πορεία της χώρας. 

Παρά τις έντονες προσπάθειες, οι οποίες παρατηρούνται και έχουν ως στόχο την 

οικονομική ανάκαμψη της χώρας και την ένταξη της σε αναπτυξιακή τροχιά, η 

επισκόπηση των βασικών οικονομικών μεγεθών φανερώνει μια διαφορετική εικόνα. 

Συγκεκριμένα, η διαχρονική εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της 

χώρας παρουσιάζεται ως αρνητική. Παράλληλα, το δημοσιονομικό χρέος της χώρας 

έχει φθάσει σε δυσθεώρητα ύψη, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου των κύριων μεγεθών 

της γενικής κυβέρνησης παρουσιάζει ανοδική τάση. Ακόμη, παρόμοια ανοδική 

πορεία έχει πραγματοποιηθεί και από το ποσοστό ανεργίας της χώρας, 

επιδεινώνοντας την υπάρχουσα οικονομική κατάσταση. Τέλος, η ανταγωνιστική θέση 

της χώρας, σύμφωνα με τον παγκόσμιο δείκτη κατάταξης, υποβαθμίστηκε, 

αντικατοπτρίζοντας την κακή οικονομική κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό 

της. 

Παρόλα αυτά, κατά τα τελευταία έτη έγιναν αντιληπτές συγκεκριμένες μεταβολές, οι 

οποίες κινήθηκαν προς θετική κατεύθυνση, δηλώνοντας πως οι πραγματοποιούμενες 

ενέργειες φέρουν αποτελέσματα. Ειδικότερα, ο πληθωρισμός έχει κατέλθει στα 

χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών, ακόμα και σε σύγκριση με αυτόν της 

Ευρωζώνης. Επιπρόσθετα, έχει αρχίσει η σταδιακή μείωση του ελλείμματος του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της χώρας, όπως επίσης και αυτού του εμπορικού 

ισοζυγίου. Τέλος, η μείωση του περιθωρίου μεταξύ των επιτοκίων του ελληνικού και 

του γερμανικού ομολόγου, λογίζεται ως θετικός παράγοντας επηρεασμού της 

τρέχουσας κατάστασης. 
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Συμπερασματικά, παρά τις όποιες θετικές μεταβολές πραγματοποιήθηκαν για την 

ανάκαμψη της χώρας, αποτελεί ισχυρή πεποίθηση πως το κλίμα που σκιαγραφείται 

στο εσωτερικό της αποθαρρύνει την πραγματοποίηση επενδύσεων. Για το λόγο αυτό, 

κρίνεται αναγκαία η κατανόηση των δυνητικών κινδύνων και των δυσάρεστων 

επιπτώσεων, οι οποίες συνδέονται με την πραγματοποίηση επενδύσεων στη χώρα 

αυτή. Επομένως, η λήψη αποφάσεων στην εγχώρια οικονομία, από την πλευρά των 

επενδυτών, οφείλει να είναι πλήρως συνειδητή και να συνοδεύεται από εκτεταμένη 

αξιολόγηση της γενικότερης οικονομικής κατάστασης.  
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6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΣΤΑΔΙΟ 2
Ο

 – ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ 

ΚΛΑΔΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Σε αυτό το κεφάλαιο της εργασίας πραγματοποιείται η εισαγωγή στο δεύτερο στάδιο 

της Θεμελιώδους Ανάλυσης. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει την ανάλυση των 

επιμέρους κλάδους δραστηριότητας, εκ των οποίων θα επιλεγούν οι μετοχές προς 

αξιολόγηση. Μέσω της ανάλυσης αυτής θα καταστεί δυνατή η αναγνώριση των 

κύριων εγγενών χαρακτηριστικών των κλάδων, όπως επίσης και η επισκόπηση των 

ιδιαιτεροτήτων τους. Επιπρόσθετα, σκοπό του συγκεκριμένου κεφαλαίου αποτελεί η 

εξέταση των συνθηκών που επικρατούν στα πλαίσια των κλάδων, αλλά και η 

πραγματοποίηση εκτιμήσεων, όσον αφορά στις προοπτικές και τη μελλοντική πορεία 

τους. Κατά συνέπεια, η χρησιμότητα της διαδικασίας αυτής συνίσταται στην 

κατανόηση των πλαισίων, εντός των οποίων αλληλεπιδρούν οι μετοχές και εν 

συνεχεία, η πραγματοποίηση εκτιμήσεων σχετικά με τις προοπτικές τους. 

Τους προς ανάλυση κλάδους σε αυτή την ενότητα της εργασίας αποτελούν ο κλάδος 

Πετρελαίου και Αερίου, ο κλάδος Πρώτων Υλών, ο κλάδος Μηχανημάτων 

Βιομηχανικού Εξοπλισμού και ο κλάδος Τροφίμων. 

6.1. Κλάδος Πετρελαίου και Αερίου 

Η εγχώρια αγορά πετρελαιοειδών ουσιαστικά λειτουργεί σε τρία επίπεδα (Διύλιση, 

Χονδρική και Λιανική Εμπορία), καθώς η παραγωγή αργού πετρελαίου στην Ελλάδα 

είναι αμελητέα (περίπου 2%) και η ζήτηση αργού καλύπτεται σχεδόν εξ ολοκλήρου 

μέσω εισαγωγών. 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται 

στα πλαίσια του κλάδου Πετρελαίου και Αερίου.  

Πίνακας 6.1.: Επιχειρήσεις Κλάδου Πετρελαίου και Αερίου 

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΕΤΟΧΗΣ 

1 ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΙΝ 

2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΛΠΕ 

3 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΜΟΗ 
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6.1.1. Κύρια χαρακτηριστικά του Kλάδου 

Στον τομέα της διύλισης πετρελαίου δραστηριοποιούνται δύο εταιρείες, η Ελληνικά 

Πετρέλαια και η Μότορ Όιλ οι οποίες διαθέτουν τέσσερις μονάδες διύλισης 

πετρελαίου στον ελλαδικό χώρο. Συγκεκριμένα, οι εγκαταστάσεις διύλισης που 

βρίσκονται στον Ασπρόπυργο, στην Ελευσίνα και στη Θεσσαλονίκη ανήκουν στην 

εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια, ενώ η Μότορ Όιλ διαθέτει μια μονάδα διύλισης 

πετρελαίου, η οποία βρίσκεται στην Κόρινθο. Ακόμη, η παραγωγική δυναμικότητα 

του συνόλου των διυλιστηρίων ανέρχεται σε 21 εκατομμύρια τόνους, εκ των οποίων 

περίπου το 78% ανήκει στην εταιρεία ΕΛΠΕ, ενώ υ υπόλοιπη στη Μότορ Όιλ. Τέλος, 

αξίζει να αναφερθεί πως οι 2 εταιρείες διύλισης προμηθεύουν με καύσιμα περίπου 40 

εταιρείες χονδρικής εμπορίας πετρελαιοειδών καυσίμων. 

Κατά την τελευταία τριετία παρατηρήθηκαν σημαντικές ανακατατάξεις στον κλάδο. 

Σημαντικότερη εξ αυτών αποτέλεσε η αποχώρηση 2 πολυεθνικών εταιρειών από τον 

τομέα των καυσίμων εδάφους (βενζίνες, πετρέλαια θέρμανσης-κίνησης), με 

αποτέλεσμα οι δραστηριότητες αυτές να ενταχθούν στους δύο ομίλους των 

ελληνικών εταιρειών διύλισης.  

Κύριο χαρακτηριστικό της εγχώριας αγοράς πετρελαίου αποτελεί η εμφάνιση υψηλού 

βαθμού ολοκλήρωσης στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό, το 

αργό πετρέλαιο μεταφέρεται με μεγάλα πετρελαιοφόρα πλοία στις επιμέρους μονάδες 

διύλισης της χώρας και μετά την επεξεργασία του, ακολουθεί η διάθεση του εντός της 

ελληνικής αγοράς ή σε αγορές του εξωτερικού. Απόρροια του υψηλού βαθμού 

ολοκλήρωσης αποτελεί η παρουσία ελέγχου της εγχώριας αγοράς από ισχυρές 

εταιρείες, με μεγάλο βαθμό καθετοποίησης κα στα τρία στάδια των δραστηριοτήτων 

τους (παραγωγή, αποθήκευση, διανομή).  

Επιπρόσθετα, ως άλλο ένα ιδιαίτερα σημαντικό εγγενές χαρακτηριστικό του κλάδου 

λογίζεται η φυσική προστασία της ελληνικής αγοράς, λόγω της ύπαρξης αυστηρών 

φραγμών εισόδου. Στους φραγμούς αυτούς περιλαμβάνονται το δυσθεώρητο μη 

ανακτήσιμο κόστος επένδυσης σε παραγωγικές εγκαταστάσεις, το ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο του κλάδου, όπως επίσης και στο ιδιαίτερα υψηλό κόστος μεταφοράς 

προϊόντων από το εξωτερικό. Τέλος, είναι αναγκαίο να αναφερθεί  
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Ακόμη, στα πλαίσια του εγχώριου κλάδου πετρελαίου και αερίου παρουσιάζονται 

έντονα χαρακτηριστικά ολιγοπωλίου. Αυτό το γεγονός δύναται να εξηγηθεί από την 

παράθεση των βασικών παραγόντων, οι οποίοι συντελούν στην εμφάνιση αυτού του 

είδους ανταγωνισμού.  

Ειδικότερα, σε αυτή την κατάσταση συμβάλλει ιδιαιτέρως η κατανομή του 

πληθυσμού των τελικών καταναλωτών των πετρελαϊκών προϊόντων. Αφενός η 

συγκέντρωση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα και αφετέρου η ύπαρξη 

υψηλού κόστους, το οποίο συνδέεται με τη μεταφορά των προϊόντων, έχει οδηγήσει 

στην εμφάνιση υψηλής γεωγραφικής συγκέντρωσης, στα πλαίσια του κλάδου.  

Επίσης, η εμφάνιση ολιγοπωλιακών αγοραίων συνθηκών έγκειται στην ιδιαιτερότητα 

των παραγόμενων προϊόντων των εταιρειών διύλισης, όσον αφορά στο επιμέρους 

κόστους μεταφοράς των προϊόντων τους αλλά και στην μεγάλη επικινδυνότητα 

μεταφοράς τους.  

Ταυτόχρονα, μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση αυτή αποδίδεται στα 

χαρακτηριστικά του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου, από το οποίο ορίζονται οι 

προδιαγραφές των προϊόντων, αλλά και η υποχρέωση αποθέματος ενενήντα ημερών. 

Παρόλα αυτά, ως κύριοι παράγοντες, στους οποίου οφείλεται η ύπαρξη 

ολιγοπωλιακών ανταγωνιστικών συνθηκών, αναγνωρίζονται οι εξής δύο 

Ο πρώτος παράγοντας επαφίεται στους κανονισμούς τήρησης αποθεμάτων. 

Συγκεκριμένα, η τήρηση των αποθεμάτων για λογαριασμό των εταιρειών εμπορίας 

πετρελαιοειδών πραγματοποιείται από τα διυλιστήρια. Το γεγονός αυτό δημιουργεί 

ένα απαγορευτικό καθεστώς, όσον αφορά στην απαγόρευση των εισαγωγών, με 

αποτέλεσμα την εξάρτηση των εταιριών εμπορίας από τα διυλιστήρια. 

Επιπρόσθετα, η μη απελευθέρωση της αγοράς βυτιοφόρων δημοσίας χρήσης επιδρά 

στη διαμόρφωση των ανταγωνιστικών συνθηκών του κλάδου. Συνέπεια του 

φαινομένου αυτού αποτελεί η αδυναμία ολοκληρωτικής και απρόσκοπτης πρόσβασης 

των πρατηριούχων, με σκοπό των εφοδιασμό τους. 

Τέλος, ο σημαντικότερος παράγοντας δημιουργίας ολιγοπωλιακών συνθηκών 

συνίσταται στην τοπική αποθηκευτική ικανότητα, σε συνδυασμό με τη γεωγραφική 
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κατανομή των σημείων αποθήκευσης. Αυτός ο παράγοντας δίνει τη δυνατότητα 

στους δύο μεγάλους ομίλους του κλάδου για ανάπτυξη ισχυρού συγκριτικού 

πλεονεκτήματος έναντι των μικρότερων επιχειρήσεων, και ειδικότερα έναντι αυτών 

που δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους. Κατά συνέπεια, οι εταιρείες αυτές 

εξαρτώνται πλήρως από τους ομίλους ΕΛΠΕ και Μότορ Όιλ, χωρίς τη δυνατότητα 

ανάπτυξης δικού τους δικτύου αποθήκευσης. 

Όσον αφορά στην εισαγωγή και διανομή φυσικού αερίου, υπεύθυνη για την 

αποκλειστική διάθεση του είναι η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ). Η εισαγωγή 

του φυσικού αερίου πραγματοποιείται από τη Ρωσία, μέσω της Ουκρανίας και της 

Βουλγαρίας, και από την Αλγερία, μέσω της Τουρκίας. Η εταιρεία Ελληνικά 

Πετρέλαια κατέχει το 35% της ιδιοκτησίας της ΔΕΠΑ, ενώ το υπόλοιπο 65% ανήκει 

στο ελληνικό δημόσιο. Παρά την γνωστοποίηση πρόθεσης πώλησης ενός σημαντικού 

μέρους της κυριότητας του ελληνικού δημοσίου (περίπου 33%), μέχρι τώρα έχει 

αποβεί άκαρπη η προσπάθεια μεταβίβασης του. Επομένως, η εγχώρια αγορά φυσικού 

αερίου χαρακτηρίζεται από συνθήκες μονοπωλιακού ανταγωνισμού.  

6.1.2. Παράγοντες Επηρεασμού της Ζήτησης Πετρελαϊκών Προϊόντων 

Τα πετρελαιοειδή καύσιμα κατέχουν τη σημαντικότερη θέση στο ενεργειακό ισοζύγιο 

της Ελλάδας, καταλαμβάνοντας διαχρονικά το υψηλότερο μερίδιο στην εγχώρια 

κατανάλωση ενέργειας. Ο τομέας των μεταφορών (οδικές, ακτοπλοϊκές και 

αεροπορικές) αποτελεί τον κύριο τομέα απορρόφησης των προϊόντων του κλάδου 

των πετρελαιοειδών, με ποσοστό περίπου 52%, ενώ σημαντικές ποσότητες 

χρησιμοποιούνται από τον οικιακό τομέα (17%) και το βιομηχανικό κλάδο (11%). 

Σε αυτό το σημείο κρίνεται αναγκαία η αναφορά στους βασικούς παράγοντες 

επηρεασμού της ζήτησης προϊόντων του κλάδου πετρελαίου και αερίου. Ως κύριοι 

παράγοντες που συντελούν στην αύξηση της μεταβλητότητας των προϊόντων 

πετρελαίου ορίζονται το διαθέσιμο εισόδημα των οικιακών οικονομικών μονάδων, το 

ισχύον φορολογικό καθεστώς, η τρέχουσα οικονομική συγκυρία, οι κλιματικές 

αλλαγές, όπως επίσης και τα δημογραφικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των 

νοικοκυριών. Οι μεταβολές των μεγεθών αυτών έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση η 

την αύξηση της εγχώριας ζήτησης για προϊόντα πετρελαίου.  
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Ακόμη, η εγχώρια ζήτηση πετρελαϊκών προϊόντων επηρεάζεται και από τα επιτόκια 

και τους όρους χορήγησης τραπεζικού δανεισμού, τις ακολουθούμενες εμπορικές 

πολιτικές των πετρελαϊκών εταιρειών, αλλά και από τις κρατικές πολιτικές, οι οποίες 

στοχεύουν στην καταπολέμηση της νοθείας και του λαθρεμπορίου και στον 

περιορισμό της ρύπανσης. Παρόλο που αυτοί οι παράγοντες θεωρείται ότι προκαλούν 

ηπιότερες μεταβολές στη ζήτηση πετρελαίου, σκόπιμο είναι να μην αγνοούνται. 

6.1.3. Εξωγενείς Παράγοντες Επηρεασμού του κλάδου 

Στον αντίποδα, κρίνεται σκόπιμο να απαριθμηθούν και οι εξωγενείς παράγοντες, οι 

οποίοι δύνανται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην μελλοντική πορεία του κλάδου. 

Αρχικά, είναι αναγκαία η αναφορά στην εξάρτηση του κλάδου από τις διεθνείς τιμές 

του πετρελαίου και των προϊόντων του. Οι μεταβολές των τιμών αυτών έχουν ως 

αποτέλεσμα την μείωση των περιθωρίων κέρδους των επιχειρήσεων του κλάδου, τα 

οποία κινούνται ήδη σε χαμηλά επίπεδα.  

Επίσης, μεταβολές στην κερδοφορία των εταιρειών του κλάδου πετρελαίου και 

αερίου μπορούν να προκληθούν από τα περιθώρια διύλισης, αλλά και από την 

συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ/δολαρίου. Οι παράγοντες αυτοί διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στην ικανότητα πραγματοποίησης κερδών των εγχώριων 

επιχειρήσεων, από τη στιγμή που τα περιθώρια διύλισης υπολογίζονται σε δολάρια. 

Ακόμη, σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστούν οι κίνδυνοι, οι οποίοι συνδέονται με 

τα φαινόμενα νοθείας και λαθρεμπορίας πετρελαίου και προϊόντων του. Τα δύο αυτά 

φαινόμενα συντηρούνται από την ανυπαρξία συστημάτων παρακολούθησης και 

ελέγχου της πετρελαϊκής αγοράς, από τη διαφορετικότητα της βάσης φορολόγησης 

μεταξύ πετρελαίου θέρμανσης κα κίνησης, αλλά και από την ανυπαρξία τελωνειακών 

ελέγχων μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνέπεια των φαινομένων 

αυτών αποτελεί η μείωση των εισπράξεων του κράτους με τη μορφή φορολόγησης, 

όπως και επίσης η στρέβλωση της αγοράς. Τέλος, τα πραγματοποιούμενα κέρδη από 

αυτές τις δραστηριότητες είθισται να χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση 

επενδύσεων, αυξάνοντας περαιτέρω τις αρνητικές επιπτώσεις στον κλάδο, αλλά και 

στο σύνολο της οικονομίας. 
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6.1.4. Επιπτώσεις Πορείας Κλάδου Πετρελαίου και Αερίου στο Ευρύτερο 

Περιβάλλον 

Οι πολιτικοοικονομικές συνθήκες, οι οποίες λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα 

λογίζονται ως βασικές συνισταμένες επιρροής του κλάδου πετρελαίου και αερίου. Οι 

συνθήκες αυτές εμφανίζονται ως αποτέλεσμα των εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο, με 

σημαντικές συνέπειες όχι μόνο επί των μεγεθών, αλλά και επί της συνολικής πορείας 

του κλάδου. Παρόλα αυτά, οι επιρροές των προαναφερθεισών συνθηκών δεν θα 

πρέπει να λογίζονται ως μονόπλευρες, διότι και ο ίδιος ο κλάδος συμβάλλει στην 

διαμόρφωση τους.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέταση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο 

αυτών μεταβλητών. Συγκεκριμένα, η φύση του κλάδου, τα παραγόμενα προϊόντα των 

εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε αυτόν, όπως επίσης και οι διαδικασίες που 

πραγματοποιούνται εντός του πετρελαϊκού κυκλώματος, επηρεάζουν άμεσα τις 

εθνικές και κατά συνέπεια, τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις. Επομένως, οι 

επιπτώσεις των χαρακτηριστικών αυτών είναι εμφανείς σε διάφορα επίπεδα, τα οποία 

παρατίθενται παρακάτω. 

Αρχικά, το συνολικό ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών αποτελεί ένα μέγεθος, το 

οποίο μεταβάλλεται ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στα πλαίσια του 

κλάδου. Η κατάσταση αυτή δύναται να εξηγηθεί από το γεγονός πως τα παραγόμενα 

προϊόντα του πετρελαϊκού κλάδου αποτελούν κύρια στοιχεία του ενεργειακού 

ισοζυγίου της χώρας. 

Περαιτέρω, ο κλάδος πετρελαίου και αερίου συνιστά καθοριστικό παράγοντα της 

ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας διάφορων τομέων δραστηριοτήτων της χώρας, 

όπως για παράδειγμα του τομέα της Βιομηχανίας, των Μεταφορών και των Ενόπλων 

Δυνάμεων. Ακόμη, η ικανότητα των επιχειρήσεων του κλάδου να πραγματοποιούν 

τον εφοδιασμό με καύσιμα του συνόλου της ελληνικής επικράτειας, και ειδικά των 

νησιωτικών και των ορεινών περιοχών, λογίζεται ως ιδιαιτέρως σημαντική και σε 

καμία περίπτωση δεν πρέπει να παραλειφθεί. 

Επίσης, οι εξελίξεις στα πλαίσια του κλάδου αυτού διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο 

στη διαμόρφωση των τιμών των προϊόντων της εγχώριας αγοράς, όπως επίσης και 

στην ζήτηση πετρελαϊκών προϊόντων των νοικοκυριών. Η άρρηκτη σύνδεση του 

συνολικού κόστους των παραγόμενων εμπορευμάτων και υπηρεσιών της χώρας με τη 
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μεταβλητότητα των τιμών των πετρελαϊκών προϊόντων είναι εμφανής. Παράλληλα, η 

αύξηση των τιμών των καυσίμων επιδρά άμεσα στην οικονομική επιβάρυνση, την 

οποία αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν οι οικοκυρικές οικονομικές μονάδες, καθώς 

αναγκάζονται να δαπανούν μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος τους για 

την προμήθεια καυσίμων, πετρελαίου θέρμανσης και φυσικού αερίου.  

Τέλος, ένας άλλος τομέας, ο οποίος επηρεάζεται από την κατάσταση του κλάδου 

πετρελαίου και αερίου, είναι ο τομέας της Εθνικής Άμυνας. Ο τομέας αυτός βασίζεται 

στις επιχειρήσεις του κλάδου αυτού για την πραγματοποίηση της προμήθειας 

αποθεμάτων καυσίμων, σε περιπτώσεις κρίσεων. Αν και η συχνότητα εμφάνισης των 

περιπτώσεων αυτών λογίζεται μεταξύ σποραδικής και σπάνιας, εντούτοις δεν θα 

πρέπει να αγνοηθούν. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η δράση του κλάδου πετρελαίου και αερίου 

θεωρείται καταλυτική στην κάλυψη των παραπάνω εθνικών κοινωνικοοικονομικών 

αναγκών. Ακόμη, ως βασική συνιστώσα του προς διαμόρφωση τοπίου αναγνωρίζεται 

η χάραξη των ευρωπαϊκών ενεργειακών πολιτικών. Οι πολιτικές αποτελούν το 

πλαίσιο, εντός του οποίου καθορίζεται η θέση της Ελλάδας στη διεθνή ενεργειακή 

αγορά, με σαφείς επιρροές τόσο από την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, όσο 

και από την επίσπευση των διαδικασιών της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Ως κύριοι 

στόχοι των πολιτικών αυτών αναγνωρίζονται η δημιουργία διευρωπαϊκών 

ενεργειακών δικτύων, η εισαγωγή περιβαλλοντικών ρυθμίσεων και η ανάπτυξη 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Συνεπώς, είναι φανερή η σύνδεση οικονομικών και 

περιβαλλοντικών παραγόντων, η οποία οδηγεί στην αναμόρφωση της ενεργειακής 

αγοράς και ταυτόχρονα, στην αλλαγή της εμφάνισης του ανταγωνισμού στον κλάδο. 

Κύριες εκφράσεις των νέων ανταγωνιστικών δεδομένων συνιστούν η διεθνής 

εμφάνιση νέων επιχειρήσεων, η αναζήτηση πηγών άντλησης επενδυτικών πόρων, η 

συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά τεχνικά χαρακτηριστικά για την παραγωγή 

καθαρότερων καυσίμων. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις τάσεις διεθνοποίησης 

των επιχειρήσεων του κλάδου και την ενεργή συμμετοχή της Ελλάδος στα παγκόσμια 

ενεργειακά δίκτυα αποτελούν ορισμένους βασικούς άξονες, οι οποίοι συντέλεσαν 

στην έναρξη αναμόρφωσης του κλάδου. 

Σε αυτό το σημείο, είναι αναγκαίο να αναφερθεί η συμβολή συγκεκριμένων 

οικονομικών μεταβλητών στον επηρεασμό των εγγενών ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
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του κλάδου. Ειδικότερα, η στενότερη σύνδεση των οικονομιών, ως αποτέλεσμα της 

παγκοσμιοποίησης, έχει αυξήσει τον βαθμό αλληλεξάρτησης μεταξύ των επιμέρους 

οικονομιών, με αποτέλεσμα απρόβλεπτες μεταβολές της οικονομικής συγκυρίας. Το 

γεγονός αυτό συνδράμει στην αύξηση της αβεβαιότητας στην ενεργειακή αγορά και 

στην μείωση της ικανότητας της τελευταίας να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά σε 

ενδεχόμενες κρίσεις. Ακόμη, η ανάγκη εξασφάλισης νέων ενεργειακών πηγών και 

δικτύων, δημιουργεί συνέπειες στην ύπαρξη γεωπολιτικών συσχετισμών. Το 

παραπάνω δεδομένο αποτελεί τροχοπέδη για την οικονομική σταθερότητα, καθώς 

κύριος γνώμονας των επιμέρους εξωτερικών πολιτικών είναι η απόκτηση και 

εκμετάλλευση πηγών και αγωγών μεταφοράς πετρελαίου. 

6.1.5. Μακροπρόθεσμη Πρόβλεψη Πορείας Κλάδου 

Παρά το σύνολο των παραγόντων, οι οποίοι δυνητικά μπορούν να προκαλέσουν 

αρνητικές επιπτώσεις στα πλαίσια της εγχώριας αγοράς, οι μακροπρόθεσμες 

προοπτικές του κλάδου αξιολογούνται ως θετικές. Στο κατώτατο επίπεδο, οι 

προβλέψεις αυτές βασίζονται στα ισχυρά θετικά στοιχεία των επιχειρήσεων του 

κλάδου, όπως είναι η στρατηγική γεωγραφική θέση τους και η απόλυτη κυριαρχία 

τους στην εγχώρια αγορά. Όσον αφορά στα εγγενή χαρακτηριστικά του κλάδου, οι 

θετικές εξελίξεις διαφαίνονται λόγω της ύπαρξης σημαντικών φραγμών εισόδου στην 

εγχώρια αγορά. Η περιβαλλοντική νομοθεσία, η έλλειψη κυριότητας αποθηκευτικών 

χώρων από τις επιχειρήσεις μικρού μεγέθους, και οι αντιδράσεις των τοπικών 

κοινωνιών στη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων συμβάλλουν στην διατήρηση του 

ολιγοπωλιακού χαρακτήρα του κλάδου, και συνεπώς στην μελλοντική ευημερία του. 

6.2. Κλάδος Πρώτων Υλών 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται 

στον κλάδο των Πρώτων Υλών, σύμφωνα με την ισχύουσα κατηγοριοποίηση του 

Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.  
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Πίνακας 6.2.: Επιχειρήσεις Κλάδου Πρώτων Υλών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1. Χαρακτηριστικά του κλάδου  

Ο κλάδος πρώτων υλών συνιστά τον βασικότερο κεφαλαιουχικό κλάδο της ελληνικής 

μεταποίησης. με μέτρια ελαστικότητα ανάπτυξης, χαμηλή αποδοτικότητα και 

κερδοφορία. Ως κύρια χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου κλάδου αναγνωρίζονται η 

μεγάλη εξωστρέφεια, οι ισχυρές τάσεις διεθνοποίησης, όπως επίσης και η μεσαίου 

μεγέθους ελαστικότητα ανάπτυξης. 

 

Ακόμη, στα επιμέρους χαρακτηριστικά του κλάδου αυτού εντάσσονται ο σχετικά 

υψηλός ρυθμός αύξησης των επενδύσεων και της παραγωγικότητας, η ύπαρξη 

μεγάλου εύρους καθετοποιημένων παραγωγικών διαδικασιών, όπως επίσης και ο 

υψηλός βαθμός επιχειρηματικής συγκέντρωσης. Τέλος, δεν πρέπει να παραληφθεί η 

αναφορά στην αυξανόμενη ένταση της επενδυτικής δραστηριότητας, που 

παρουσιάζεται στα πλαίσια του κλάδου, η οποία, μάλιστα, είναι μεγαλύτερη από την 

αντίστοιχη του κλάδου μεταποίησης. 

 

Επίσης, θα αποτελούσε μεγάλη παράλειψη η απουσία αναφοράς, σχετικά με την 

σχέση που επικρατεί ανάμεσα στον κλάδο πρώτων υλών και στον κατασκευαστικό 

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΕΤΟΧΗΣ 
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3 ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΛΚΟ 

4 ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΛΜΥ 

5 ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΕΛΣΤΡ 

6 ΕΛΒΑΛ ΕΛΒΑ 

7 ΕΤΕΜ  ΕΤΕΜ 

8 ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕ 
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κλάδο. Η σχέση εξάρτησης που επικρατεί μεταξύ των δύο κλάδων είναι εμφανής, με 

αποτέλεσμα τον έκδηλο επηρεασμό του κλάδου πρώτων υλών από τις συνθήκες που 

επικρατούν στον ευρύτερο τομέα των κατασκευών. 

Όσον αφορά στις επιμέρους δυνάμεις που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις, οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο πρώτων υλών, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες. Ως 

σημαντικότερος εξ αυτών ορίζεται ο υψηλός βαθμός εξάρτησης των επιχειρήσεων 

από τη μεταβλητότητα των διεθνών τιμών των βασικών μετάλλων. Τα συγκεκριμένα 

μέταλλα αποτελούν αντικείμενα διαπραγμάτευσης στις διεθνείς αγορές 

εμπορευμάτων βάσει συμβολαίων, γεγονός που σημαίνει πως η ύπαρξη 

μεταβλητότητας επηρεάζει άμεσα τα επιμέρους περιθώρια κέρδους της κάθε 

επιχείρησης.  

 

Επιπρόσθετα, ως ακόμα ένας παράγοντας, ο οποίος έχει δυνητικά αρνητικές 

επιπτώσεις στις εταιρείες του κλάδου λογίζεται η αύξηση του κόστους παραγωγής. Η 

αύξηση του κόστους παραγωγής συντελείται αφενός από την άνοδο του ενεργειακού 

κόστους, και αφετέρου από την υψηλή τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ώρες 

αιχμής, η οποία δεν επιτρέπει την πλήρη και ολοκληρωτική εκμετάλλευση της 

παραγωγικής δυναμικότητας των επιχειρήσεων. Για τους λόγους αυτούς, είναι 

αναγκαία η κατεύθυνση του μεγαλύτερου όγκου παραγωγής σε χώρες με 

ευνοϊκότερες οικονομικές συνθήκες, όπως για παράδειγμα η νοτιοανατολική Ευρώπη 

και τα Βαλκάνια. Αυτή η αποκέντρωση της παραγωγής είναι απαραίτητη για την 

αντιστάθμιση των απωλειών, οι οποίες πραγματοποιούνται στην εγχώρια αγορά. 

Τέλος, ένας ακόμη παράγοντας, ο οποίος επηρεάζει τις επιχειρήσεις του κλάδου 

αυτού είναι η διακίνηση προϊόντων είτε χαμηλής ποιότητας είτε μη πιστοποιημένων, 

με αποτέλεσμα την ανεπιτυχή και αναξιόπιστη κάλυψη της ζήτησης. 

Σε αυτό το σημείο, κρίνεται σκόπιμο από τον συγγραφέα να αναφερθούν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του κλάδου, τα οποία διαμορφώνουν την εξέλιξη των βασικών 

χρηματοοικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα 

πλαίσια του. Κύριο χαρακτηριστικό της κατηγορίας αυτής αποτελεί το μεγάλο 

μέγεθος του εμπορικού κύκλου των προϊόντων που παράγονται από τις εταιρείες. Το 

μέγεθος του εμπορικού κύκλου δύναται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα 

δημιουργίας εσόδων των εταιριών. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί 

σημαντικές καθυστερήσεις στην είσπραξη των απαιτήσεων τους, κυρίως από τις 
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εγχώριες κατασκευαστικές εταιρείες, όπως επίσης και από το εγχώριο πελατολόγιο. 

Το γεγονός αυτό δύναται να εξηγηθεί από τα αυξημένα προβλήματα ρευστότητας που 

αντιμετωπίζουν οι τελευταίοι, λόγω της πτώσης της οικοδομικής δραστηριότητας. 

Όσον αφορά στην κεφαλαιακή διάρθρωση του κλάδου, παρατηρείται πως το 

μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν έντονα τον τραπεζικό δανεισμό 

για την χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους, με αποτέλεσμα την εμφάνιση 

υψηλού επιπέδου δανειοδότησης σε σχέση με τις πωλήσεις τους. 

Τέλος, είναι αναγκαίο να αναφερθεί η διαχρονική κίνηση των περιθωρίων 

κερδοφορίας των επιχειρήσεων σε χαμηλά επίπεδα, εντός των πλαισίων του κλάδου 

πρώτων υλών. 

Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμη η αναφορά των προβλημάτων που βιώνει ο 

κλάδος των πρώτων υλών αλλά και των προοπτικών εξέλιξης του. Τα προβλήματα 

του κλάδου δύναται να συνοψισθούν στα ακόλουθα: 

Το πρώτο πρόβλημα συνίσταται στη χαμηλή δυνατότητα αντιστάθμισης της 

επίδρασης των μεταβολών των τιμών στα περιθώρια κέρδους των εταιρειών, η οποία 

οφείλεται αφενός στην διαφορά μεταξύ του κόστους κτήσης και των τιμών πώλησης 

και αφετέρου στην αναγκαστική υποτίμηση των αποθεμάτων τους. Επίσης, ως 

πρόβλημα του κλάδου αναγνωρίζεται η μειωμένη δραστηριότητα, που έκανε την 

εμφάνιση της σε κλάδους που παραδοσιακά αποτελούν τις κύριες πηγές ζήτησης 

προϊόντων, δηλαδή του κατασκευαστικού κλάδου και του κλάδου μεταποίησης. 

Τέλος, στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος συγκαταλέγονται η πτώση της 

παγκόσμιας ζήτησης και η πτωτική πορεία των διεθνών τιμών των μετάλλων μετά 

από τα πρότερα υψηλά επίπεδα. 

Ακόμη, το γεγονός ότι ο εν λόγω τομέας διέρχεται από κρίση έχει προκαλέσει 

μειωμένη ζήτηση και χαρακτηριστική είναι η μη εξάντληση της παραγωγικής 

δυναμικότητας των μεγάλων βιομηχανιών. Οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές, ειδικά 

για τις επιχειρήσεις που απευθύνονται στην εγχώρια αγορά, δεν είναι ευοίωνες, 

καθώς τα δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας και η ύφεση της οικονομίας 

πλήττουν τις κατασκευές άμεσα (π.χ. συγκράτηση Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων) ή έμμεσα (για παράδειγμα αρνητική ψυχολογία, αναβολή επενδυτικών 

σχεδίων). 
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Παρόλα αυτά, είναι αναγκαίο να αναφερθούν και οι προοπτικές εξέλιξης του κλάδου 

πρώτων υλών. Ως βασικός πυλώνας για την μελλοντική ανάπτυξη του κλάδου αυτού 

λογίζεται η προώθηση των παραγόμενων προϊόντων στους τομείς της ενέργειας και 

των τηλεπικοινωνιών. Οι συγκεκριμένοι τομείς εμφανίζουν θετικούς ρυθμούς 

ανάπτυξης και οι χρήσεις για τα προϊόντα του κλάδου πρώτων υλών ποικίλλουν. Στα 

παραδείγματα δυνητικής χρήσης των προϊόντων του κλάδου περιλαμβάνονται οι 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας, όπως επίσης και οι υποδομές ευρυζωνικών δικτύων. Επίσης, στη θετική 

συνεισφορά στην ανάπτυξη του κλάδου μπορεί να συνδράμει η διατήρηση του 

εξωστρεφούς χαρακτήρα του κλάδου και η συνέχιση και αύξηση του όγκου των 

προϊόντων, τα οποία διοχετεύονται στις αγορές του εξωτερικού. Τέλος, η εξειδίκευση 

σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, μπορεί να συμβάλλει θετικά στην αύξηση 

της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, και κατά συνέπεια, στην περαιτέρω 

θετική ανάπτυξη του κλάδου. 

6.2.2. Εξελίξεις στα πλαίσια του κλάδου 

Η διεθνής ζήτηση για βασικά μέταλλα το 2011 (κυρίως για αλουμίνιο και χαλκό) 

σημείωσε εμφανή ανάκαμψη, κάτι που σε συνδυασμό με τις αυξημένες μέσες τιμές 

των μετάλλων, ενίσχυσε σημαντικά τον όγκο παραγωγής και τα έσοδα των ελληνικών 

βιομηχανιών. 

Η άνοδος των διεθνών τιμών των βασικών μετάλλων (αλουμίνιο και χαλκός) ήταν ο 

λόγος που ο εγχώριος κλάδος πρώτων υλών συγκράτησε τους τζίρους των εταιρειών 

του, για το 2011, και κατάφερε να περιορίσει τις απώλειες σε όρους εσόδων. Η 

ζήτηση για τα προϊόντα του κλάδου το 2011 υποχώρησε περαιτέρω, καθώς η 

οικονομική ύφεση οδήγησε σε σημαντική κάμψη της κατασκευαστικής και 

οικοδομικής δραστηριότητας. Η κάμψη της παραγωγικής επίδοσης τους πρώτους 9 

μήνες του 2012 διαμορφώθηκε σε 5,4% σε ετήσια βάση,  

Ωστόσο, η επιδείνωση της ύφεσης στην Ελλάδα και η κρίση χρέους στην ευρωζώνη 

ανέστρεψαν τις θετικές συνθήκες του κλάδου, οδηγώντας στην υποχώρηση της 

ζήτησης και στην πτώση των τιμών των πρώτων υλών το 2012.  

Καθοδικά κινήθηκαν το περασμένο έτος τα παραγωγικά και οικονομικά μεγέθη της 

ελληνικής βιομηχανίας πρώτων υλών, η παραγωγή της οποίας είχε αυξηθεί το 2011 
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κατά 6,4%, έναντι ανόδου 12,0% το 2010, πτώσης κατά 17,9% το 2009 και πτώσης 

κατά 6,4% το 2008.  

Ο κλάδος επλήγη από την επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης της παγκόσμιας 

οικονομίας και την επιδείνωση της ύφεσης στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες, καθώς και από την πτώση των τιμών ορισμένων βασικών προϊόντων του. 

Η συρρίκνωση του όγκου της παραγωγής του κλάδου το 2012 ανέρχεται σε 6,1%. 

Μειωμένη ήταν η παραγωγή του τους περισσότερους μήνες του προηγούμενου έτους. 

Επίσης, κατεγράφη μείωση του κύκλου εργασιών του το τελευταίο δωδεκάμηνο, σε 

σύγκριση με το αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο, με την τάση υποχώρησης να 

χαρακτηρίζει τις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων.  

Ο κλάδος το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2012 παρουσίασε, όπως 

προαναφέρθηκε, μείωση του όγκου της παραγωγής του κατά 6,1%. Αντιθέτως, το 

δωδεκάμηνο του 2011 είχε καταγραφεί αύξηση της παραγωγής (+6,4%).  

Ο συνολικός κύκλος εργασιών του κλάδου το δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2011 - 

Νοεμβρίου 2012, σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειώθηκε 

κατά 10,8% (2011/2010: +19,9%), λόγω της πτώσης της παραγωγής. Οι τιμές των 

προϊόντων του κατά μέσον όρο αυξήθηκαν, πάντως, κατά 1,1% το 2012 (2011/2010: 

+7,7%). Η μεταβολή των τιμών των προϊόντων που πουλήθηκαν στην εγχώρια αγορά 

ήταν +1,3%, έναντι +1% αυτών που διατέθηκαν σε αγορές του εξωτερικού.  

Συγχρόνως, μειώθηκε και η απασχόληση στον κλάδο. Από το τρίτο τρίμηνο του 2011 

έως το ίδιο τρίμηνο του 2012 οι θέσεις εργασίας στη βιομηχανία βασικών μετάλλων 

μειώθηκαν κατά 945. Οι απασχολούμενοι περιορίστηκαν από 19.791 άτομα σε 

18.846 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 4,8%.  
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6.2.3. Χρηματιστηριακός Δείκτης Κλάδου Πρώτων Υλών 

Στο ακόλουθο γράφημα, πραγματοποιείται η απεικόνιση του Χρηματιστηριακού 

Δείκτη Πρώτων Υλών, για την περίοδο 2005-2012. 

Γράφημα 6.1.: Διάγραμμα χρηματιστηριακής πορείας κλάδου Πρώτων Υλών 

 

 
Από την παρατήρηση του δείκτη γίνεται αντιληπτό πως κατά το έτος 2006, ο δείκτης 

αυξομειώνεται γύρω από το επίπεδο των 6000 μονάδων. Στη συνέχεια, παρατηρείται 

μία κατακόρυφη άνοδος του δείκτη το πρώτο εξάμηνο του 2007,φτάνοντας στο 

επίπεδο των 10000 μονάδων. Εντούτοις, παρά τις μικρού μεγέθους μεταβολές, είναι 

εμφανής η πτωτική πορεία του δείκτη μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2009, όπου φτάνει 

στο επίπεδο των 2000 μονάδων. Το επόμενο έτος (2010), ο δείκτης κινείται στα ίδια 

επίπεδα, με μία μικρή ανοδική τάση, μέχρι το 2011. Το έτος αυτό, η τιμή του δείκτη 

αυξάνεται κατά περίπου 1000 μονάδες, αποτέλεσμα τις αύξησης των τιμών των 

βασικών μετάλλων αλλά στην πορεία, η τιμή του δείκτη μειώνεται με αργό ρυθμό 

μέχρι την αρχή του 2012. Τέλος, παρά την αρνητική πορεία του κατά την πρώτη 

περίοδο του 2012, η τιμή του δείκτη παρουσιάζει ανοδική τάση για το υπόλοιπο του 

έτους. 

Συμπερασματικά, μπορεί να ειπωθεί από την παρατήρηση του δείκτη, πως η 

χρηματιστηριακή πορεία του κλάδου πρώτων υλών ακολουθεί παρόμοια πορεία με 

την οικονομία της χώρας, με εμφανείς της συνέπειες της ύφεσης και της κρίσης. 

Τέλος, το μέγεθος των μεταβολών που πραγματοποιεί ο δείκτης αυτός υποδεικνύει 

πως επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την αστάθεια του οικονομικού περιβάλλοντος, 

όσο και από τις συνθήκες της κατασκευαστικής δραστηριότητας. 



103 
 

6.3. Κλάδος Μηχανημάτων Βιομηχανικού Εξοπλισμού 

Ο συγκεκριμένος κλάδος αποτελεί ένα κλάδο μικρού μεγέθους, ο οποίος 

περιλαμβάνεται στον κλάδο Βιομηχανικών Προϊόντων και Υπηρεσιών του 

Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Παρόλα αυτά, η ανάλυση του κρίνεται επιτακτική, 

λόγω της ύπαρξης, εντός των πλαισίων του, επιχειρήσεων σημαντικών εταιριών, τόσο 

σε όρους κεφαλαιοποίησης, όσο και σε μέγεθος. 

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός του κλάδου 

Μηχανημάτων Βιομηχανικού Εξοπλισμού, εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 6.3.: Επιχειρήσεις κλάδου Μηχανημάτων Βιομηχανικού Εξοπλισμού 

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΕΤΟΧΗΣ 

1 FRIGOGLASS ΦΡΙΓΟ 

2 KLEEMAN HELLAS ΚΛΕΜ 

3 MEVACO ΜΕΒΑ 

4 SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν. ΚΑΙ ΥΙΟΙ  ΣΠΙΝΤ 

5 ΜΕΤΚΑ  ΜΕΤΚ 

Πριν την έναρξη της ανάλυσης του παρόντος κλάδου, θεωρείται σκόπιμη η αναφορά 

του ορισμού των βιομηχανικών προϊόντων. 

Ως βιομηχανικά προϊόντα λογίζονται τα προϊόντα εκείνα, τα οποία αποκτώνται από 

τις εκάστοτε επιχειρήσεις, με σκοπό τη χρησιμοποίηση τους κατά τη διάρκεια της 

παραγωγικής διαδικασίας άλλων προϊόντων. Οι βασικές διακρίσεις των προϊόντων 

αυτών είναι οι εξής: 

Α)Ακατέργαστα Υλικά  

Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν τα υλικά, τα οποία χρησιμοποιούνται ως βασικές 

εισροές για τη δημιουργία άλλων προϊόντων.  

Β) Εξοπλισμοί Μεγάλου Μεγέθους 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μηχανήματα, όπως επίσης και μηχανολογικές 

εγκαταστάσεις, με μεγάλη διάρκεια ζωής και απόσβεσης. Εν γένει, τα μηχανήματα 

αυτά αντιμετωπίζονται ως μακροπρόθεσμες επενδύσεις από τις επιχειρήσεις και 

ενέχουν την δέσμευση μεγάλου ύψους κεφαλαίων για αυτές. 
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Γ) Πρόσθετοι Εξοπλισμοί 

Οι πρόσθετοι εξοπλισμοί αποκτώνται συνήθως από τις επιχειρήσεις ως 

υποστηρικτικοί στη λειτουργία των εξοπλισμών μεγάλου μεγέθους και αποτελούν 

συμπληρωματικές επενδύσεις, μικρού σχετικά κόστους. 

Δ) Εξαρτήματα 

Σε αυτή την κατηγορία περιέχονται τα είδη των προϊόντων, τα οποία παράγονται με 

απώτερο σκοπό την ενσωμάτωση τους στο τελικό προϊόν. 

Ε) Υλικά Διαδικασίας 

Ως υλικά διαδικασίας λογίζονται τα υλικά εκείνα, τα οποία χρησιμοποιούνται κατά τη 

διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας και αποτελούν δευτερεύουσες εισροές σε 

αυτή. 

ΣΤ) Εφόδια 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα προϊόντα εκείνα, τα οποία χρησιμοποιούνται για 

την συντήρηση, την επιδιόρθωση και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των 

μηχανημάτων, χωρίς όμως να ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν. 

Ζ) Βιομηχανικές Υπηρεσίες 

Τέλος, οι βιομηχανικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν τα άυλα αγαθά, τα οποία 

χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική και ομαλή λειτουργία και μεγέθυνση της 

παραγωγικής διαδικασίας. 

2.3.1. Βασικά Χαρακτηριστικά του κλάδου 

Ο κλάδος των Μηχανημάτων Βιομηχανικού Εξοπλισμού αποτελεί ένα από τους πιο 

ανταγωνιστικούς κλάδους δραστηριότητας, σε διεθνές επίπεδο. Ο ισχυρός 

ανταγωνισμός που επικρατεί στα πλαίσια του κλάδου αυτού είναι έκδηλος, καθώς οι 

επιχειρήσεις προσπαθούν τόσο για την παραγωγή, όσο και για την πώληση των 

προϊόντων τους. 

Ίσως το σημαντικότερο εγγενές χαρακτηριστικό του κλάδου Μηχανημάτων 

Βιομηχανικού Εξοπλισμού αποτελεί η ύπαρξη ευρείας διασποράς, τόσο ως προς το 

μέγεθος, όσο και ως προς το επιμέρους αντικείμενο εργασιών της κάθε εταιρείας. Το 
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γεγονός αυτό οφείλεται στην ένταξη προϊόντων στην κατηγορία των Μηχανημάτων 

Βιομηχανικού Εξοπλισμού, τα οποία δεν εμφανίζουν κάποια άμεση σχέση ή 

ομοιότητα μεταξύ τους. 

Ακόμη, ως βασικό χαρακτηριστικό του κλάδου ορίζεται η αυξημένη 

διαπραγματευτική δύναμη, την οποία κατέχουν οι καταναλωτές των προϊόντων του. 

Το γεγονός αυτό οφείλεται στην αυξημένη αφύπνιση και τη διενέργεια παγκόσμιας 

έρευνας αγοράς από μέρους των πελατών, καθώς οι τελευταίοι έχουν τη δυνατότητα 

να επιλέξουν μέσα από μία ευρεία γκάμα επιχειρήσεων την κατάλληλη, ούτως ώστε 

να αναθέσουν την παραγωγή των προϊόντων τους.  

Επιπρόσθετα, στην διατήρηση του κλίματος έντονου ανταγωνισμού στα πλαίσια του 

κλάδου, συνηγορεί και η υψηλή διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών. Οι 

κατηγορίες των πρώτων υλών, οι οποίες χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις του 

κλάδου, ποικίλλουν, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η απόκτηση τους, ειδικά σε 

περιπτώσεις που αυτές διατίθενται αποκλειστικά από ένα προμηθευτή. 

Τέλος, ένα άλλο σημαντικό εγγενές χαρακτηριστικό γνώρισμα του κλάδου πρώτων 

υλών, το οποίο πρέπει να αναφερθεί, είναι η ύπαρξη αυστηρών προτύπων λειτουργίας 

των παραγόμενων προϊόντων. Το γεγονός αυτό δεν προξενεί έκπληξη, γιατί δύναται 

να εξηγηθεί από τη φύση των προϊόντων αυτών, όπως επίσης και από το είδος της 

αναμενόμενης χρήσης τους. 

6.3.2. Παράγοντες Επηρεασμού του Κλάδου Μηχανημάτων Βιομηχανικού 

Εξοπλισμού 

Σε αυτό το σημείο είναι αναγκαία η αναφορά των παραγόντων, οι οποίοι επηρεάζουν 

τις επιχειρήσεις του κλάδου αυτού, με δυνητικές θετικές ή αρνητικές συνέπειες 

αντίστοιχα. 

Ως πρώτος παράγοντας επηρεασμού λογίζεται η ανταγωνιστικότητα της τιμής. 

Ειδικότερα, σε περίπτωση που μία εταιρεία έχει την δυνατότητα να παρέχει 

χαμηλότερες τιμές από τις ανταγωνίστριες της για ένα συγκεκριμένο προϊόν, 

αναπτύσσει συγκριτικό πλεονέκτημα στα πλαίσια του κλάδου. Τα πλεονέκτημα αυτό 

μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω της προμήθειας πρώτων υλών σε ιδιαίτερα φθηνές 

πρώτες ύλες είτε μέσω της κατοχής εξαιρετικά χαμηλού εργατικού κόστους. 
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Ακόμη, ένας άλλος παράγοντας, ο οποίος επηρεάζει τις επιχειρήσεις του κλάδου, 

συνίσταται στον χρόνο παράδοσης. Η ικανότητα των εταιρειών να ανταπεξέρχονται 

και να τηρούν τα προκαθορισμένα χρονοδιαγράμματα αποτελεί δείκτη αξιοπιστίας 

και οδηγεί στην προσέλκυση νέου πελατολογίου. 

Επίσης, οι επιχειρήσεις του κλάδου μηχανημάτων βιομηχανικού εξοπλισμού 

επηρεάζονται σαφώς από την κατάρτιση και την εκπαίδευση του εργατικού 

δυναμικού, το οποίο απασχολείται σε αυτές. Η ύπαρξη εργατικού δυναμικού με 

υψηλά επίπεδα επιμόρφωσης και εργασιακής εμπειρίας, στην έδρα της εκάστοτε 

επιχείρησης, δύναται να οδηγήσει στην ανάπτυξη συγκριτικού πλεονεκτήματος αυτής 

έναντι των υπολοίπων επιχειρήσεων. 

Επιπρόσθετα, ένας άλλος παράγοντας, ο οποίος κατέχει υψηλή θέση στην λίστα με 

τους παράγοντες επηρεασμού του κλάδου είναι η αξιοπιστία των παραγόμενων 

προϊόντων. Ως αξιοπιστία των παραγόμενων προϊόντων θεωρείται η ικανότητα τους 

να χρησιμοποιούνται στην μέγιστη αποδοτικότητα για τις προβλεπόμενες ώρες 

χρήσης από τον κατασκευαστή, χωρίς να παρουσιάζεται κανενός είδους ελάττωμα.  

Τέλος, η τεχνολογική ανωτερότητα των προϊόντων λογίζεται ως ένας παράγοντας, ο 

οποίος δυνητικά επηρεάζει την πορεία των εταιρειών του κλάδου. Η χρήση 

συστημάτων τελευταίας τεχνολογίας στην παραγωγή των προϊόντων, με αποτέλεσμα 

την δημιουργία ανθεκτικότερων ή ταχύτερων προϊόντων, συμβάλλει θετικά στην 

πορεία της επιχείρησης και την καθιστά ανώτερη τεχνολογικά από τις υπόλοιπες. 

6.3.3. Παρουσίαση των εταιριών του κλάδου Μηχανημάτων Βιομηχανικού 

Εξοπλισμού 

Στα πλαίσια της διενέργειας της ανάλυσης του κλάδου Μηχανημάτων Βιομηχανικού 

Εξοπλισμού, θεωρείται σκόπιμη η παράθεση στοιχείων για την κάθε εταιρεία 

ξεχωριστά, ώστε να ληφθεί υπόψη και να αντικατοπτριστεί τόσο η ευρύτητα, όσο και 

η διαφορετικότητα των αντικειμένων εργασιών της κάθε μίας. 

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο Μηχανημάτων Βιομηχανικού 

Εξοπλισμού, είναι οι εξής: 
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ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 

Στοιχεία και Αντικείμενο Εργασιών 

Η ΜΕΤΚΑ είναι βιομηχανία βαρέων μεταλλικών και μηχανολογικών κατασκευών, η 

οποία ειδικεύεται στην εκτέλεση ηλεκτρομηχανολογικών έργων μεγάλου μεγέθους. 

Με ισχυρή βάση την πολυετή βιομηχανική δραστηριότητά της αλλά και τη χρήση 

τεχνολογιών αιχμής, η ΜΕΤΚΑ αναγνωρίζεται σήμερα διεθνώς ως εταιρεία 

κατασκευής ολοκληρωμένων έργων υψηλής τεχνογνωσίας, προστιθέμενης αξίας και 

εξειδίκευσης στους τομείς Ενέργειας, Υποδομών και Άμυνας, πραγματοποιώντας 

συνεχείς επενδύσεις τόσο σε νέο προσωπικό όσο και σε μηχανήματα. 

Στον τομέα της Ενέργειας, η εταιρεία κατέχει μακροχρόνια εμπειρία στην κατασκευή 

μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και στην βιομηχανοποίηση εξοπλισμού 

για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Μάλιστα, έχει κατορθώσει να αποτελεί 

εξειδικευμένη εταιρεία, η οποία εκτελεί ολοκληρωμένα ενεργειακά έργα (EPC 

Contractor). Επίσης, η ΜΕΤΚΑ έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως εξειδικευμένος 

κατασκευαστής EPC ενεργειακών έργων, με έμφαση στις γεωγραφικές περιοχές της 

Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. 

Στον τομέα της Υποδομής, η εμπειρία, η τεχνογνωσία και η δυνατότητα 

εξειδικευμένης βιομηχανικής δραστηριότητας και παραγωγής, δίνουν στην ΜΕΤΚΑ 

πλεονέκτημα εκτέλεσης έργων. Στον αριθμό έργων που η ΜΕΤΚΑ έχει εκτελέσει, 

περιλαμβάνονται υψηλής προστιθέμενης αξίας κατασκευές σε μεγάλες γέφυρες και 

αθλητικές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός για λιμένες, ορυχεία, βιομηχανικές και 

πετροχημικές εγκαταστάσεις. 

Όσον αφορά στο χώρο των Αμυντικών Εξοπλισμών και ιδιαίτερα της συμπαραγωγής, 

η ΜΕΤΚΑ κινείται δυναμικά στη συμπαραγωγή αρμάτων μάχης, λοιπών οχημάτων, 

φρεγατών, υποβρυχίων, πυραυλικών συστημάτων PATRIOT. Η Εταιρία βασίζεται 

ισχυρά στις αρτιότατες εργοστασιακές της εγκαταστάσεις (δύο εργοστάσια στη ΒΙΠΕ 

Βόλου και Ν. Ιωνία Βόλου, αντίστοιχα, και στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της 

ΕΚΜΕ στη Θεσσαλονίκη και την Καβάλα) και στην άριστη εμπειρία της.  

Τέλος, είναι αναγκαίο να αναφερθεί πως η ΜΕΤΚΑ, ως μέλος της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 

Α.Ε - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», απέκτησε σημαντικές συνεργίες και οικονομίες 
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κλίμακας, είτε υπό μορφή διεθνούς δικτύου πωλήσεων και επαφών, είτε και σε 

μείωση κόστους, ιδιαίτερα στην προμήθεια των πρώτων υλών της εταιρίας. 

KLEEMAN  

Στοιχεία και Αντικείμενο Εργασιών 

Η KLEEMANN είναι μια ελληνική πολυεθνική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται 

στους τομείς της κατασκευής και της εμπορίας Ολοκληρωμένων Συστημάτων 

Ανελκυστήρων. Τα προϊόντα της διατίθενται σε εταιρείες εγκατάστασης και 

συντήρησης ανελκυστήρων. 

Η κύρια βιομηχανική δραστηριότητα της KLEEMANN είναι η παραγωγή 

ολοκληρωμένων συστημάτων ανελκυστήρων, όπως: 

Α)Υδραυλικούς Ανυψωτικούς Μηχανισμούς (Έμβολο, Μονάδα Ισχύος, Εξαρτήματα 

Ανάρτησης) 

Β) Μηχανικούς Ανυψωτικούς Μηχανισμούς (Μηχανή εισαγόμενη, σασί, αντίβαρο) 

Θαλάμους 

Γ) Ηλεκτρονικούς Πίνακες  

Δ) Πόρτες Ανελκυστήρων 

Ε) Ανελκυστήρες Ανύψωσης Φορτίων Compact 

ΣΤ) Οικιακούς προκατασκευασμένους ανελκυστήρες 

Οι πωλήσεις του ομίλου διεθνώς πραγματοποιούνται σε πάνω από 90 χώρες, με 

κύριες αγορές την Αγγλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ρωσία, Ν. 

Ζηλανδία, Ρουμανία, Τουρκία και Κύπρο.  

Τα προϊόντα της KLEEMANN διατίθενται σε εταιρίες εγκατάστασης και συντήρησης 

ανελκυστήρων. Οι άριστες σχέσεις των πελατών με την εταιρία, στηρίζονται στην 

προσωπική επαφή με τη διοίκηση και τα στελέχη της και έχουν ως αποτέλεσμα 

σταθερούς και μακροχρόνιους δεσμούς. 

Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και 

αξίας, με έμφαση στην πλήρη, γρήγορη και ευέλικτη εξυπηρέτηση του πελάτη. 

προσφέροντας του παράλληλα άρτια και διαρκή τεχνική υποστήριξη. Στόχος της 

είναι η διατήρηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικής της θέση στα πλαίσια του 
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εγχώριου αλλά και του ευρύτερου κλάδου, πάντα με έμφαση στον ανθρώπινο 

παράγοντα μέσα και έξω από την εταιρεία. 

Με τους περισσότερους πελάτες του ομίλου, διατηρείται σταθερή συνεργασία, όπως 

και μακροχρόνιοι δεσμοί. Σε αυτό συμβάλλει και η συνεχής προσπάθεια της 

εταιρείας να επιτύχει για τους πελάτες της αφενός τη μείωση του συνολικού κόστους 

εγκατάστασης και αφετέρου τη μείωση του μοναδιαίου κόστους συντήρησης των 

ανελκυστήρων. 

MEVACO A.E. 

Στοιχεία και Αντικείμενο Εργασιών 

Η MEVACO εντάσσεται στον χώρο της παραγωγής μεταλλικών προϊόντων, με 

ειδίκευση στην επεξεργασία ελασμάτων, αλλά και στις σιδηρές κατασκευές 

ακριβείας. Σκοπός της είναι η τροφοδοσία άλλων μονάδων, κυρίως βιομηχανικών 

αλλά και εμπορικών, με μεταλλικά εξαρτήματα και ημιτελή προϊόντα, τα οποία 

χρησιμοποιούνται για ενσωμάτωση σε άλλα προϊόντα ή μετατρέπονται με μικρές 

παρεμβάσεις σε τελικά προϊόντα.  

Η εταιρεία παράγει κυρίως μεταλλικά αντικείμενα και προϊόντα με βασική πρώτη ύλη 

επίπεδα χαλυβδόφυλλα, ανοξείδωτα φύλλα, φύλλα αλουμινίου, χαλκού, ορειχάλκου, 

ακρυλικά φύλλα καθώς και μεταλλικές κατασκευές μέσου βάρους για λογαριασμό 

πελατών. Ως γενικότερο αντικείμενο εργασιών της αντικείμενο την παραγωγή / 

κατασκευή του μεταλλικού μέρους προϊόντων πάσης φύσεως, σύμφωνα με τα σχέδια 

και τις ποιοτικές και ποσοτικές απαιτήσεις των πελατών. 

Το πεδίο εφαρμογής των παραγόμενων προϊόντων είναι αρκετά ευρύ λόγω των 

πολλαπλών χρήσεων που μπορεί να έχει η υπό επεξεργασία πρώτη ύλη, 

προσφέροντας ευελιξία και προσαρμοστικότητα στην παραγωγή. Ακόμη, ο 

μηχανολογικός εξοπλισμός της εταιρείας προσαρμόζεται στις προδιαγραφές της 

εκάστοτε παραγγελίας, οδηγώντας σε μία ευέλικτη παραγωγική διαδικασία. Ως 

αποτέλεσμα των ανωτέρω, η Εταιρεία είναι σε θέση να παράγει απεριόριστη ποικιλία 

προϊόντων σε μικρές ή μεγάλες ποσότητες. 
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FRIGOGLASS 

Στοιχεία και Αντικείμενο Εργασιών 

Η κύρια δραστηριότητα της FRIGOGLASS είναι η παραγωγή ψυκτικών θαλάμων και 

υλικών συσκευασίας. Επίσης, ειδικεύεται στην παραγωγή, πώληση, συντήρηση, και 

εμπορία μηχανημάτων και μηχανών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων και 

άλλων ομοειδών ή συναφών προϊόντων, εξαρτημάτων και υλικών, όπως επίσης και 

στην κατασκευή και εμπορία πλαστικών ειδών.  

Η FRIGOGLASS αποτελεί ένα όμιλο με αυξημένη διεθνή δράση. Εξειδικεύεται στον 

σχεδιασμό και την κατασκευή επαγγελματικών ψυγείων, και είναι ο μεγαλύτερος 

παραγωγός γυάλινων φιαλών στη Δυτική Αφρική, καλύπτοντας τις ανάγκες της 

παγκόσμιας βιομηχανίας ποτών και αναψυκτικών. H Frigoglass έχει στόχο να 

προσφέρει προϊόντα επαγγελματικής ψύξης υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένα στις 

ανάγκες των πελατών, τα οποία έχουν αποδειχτεί ότι ενισχύουν τις πωλήσεις 

παγωμένων ποτών και αναψυκτικών.  

Με την εγκατάσταση των παραγωγικών μονάδων της σε αρκετά σημεία παγκοσμίως 

καταφέρνει να παράγει εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες και συμβάλλει στην 

επιτυχία των επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζεται.  

Η FRIGOGLASS διαθέτει κεντρικές παραγωγικές μονάδες στη Ρουμανία, τη Ρωσία, 

την Ελλάδα, την Τουρκία, την Ινδία, την Κίνα, την Ινδονησία, τη Νότιο Αφρική, τη 

Νιγηρία και, πρόσφατα, στις ΗΠΑ. Διαθέτει αυτόνομα τμήματα πωλήσεων στην 

Πολωνία, τη Νορβηγία, την Ιρλανδία, την Κένυα, τις Φιλιππίνες, τη Γερμανία, τη 

Γαλλία, την Μαλαισία και την Αυστραλία, καθώς και ένα εκτεταμένο δίκτυο 

πωλήσεων και διανομέων.  

Τέλος, στην πελατειακή βάση της FRIGOGLASS περιλαμβάνονται οι εμφιαλωτές 

της Coca-Cola Company (Coca-Cola Hellenic, the Bottling Investments Group, Coca-

Cola Enterprises, Coca-Cola Amatil, Coca-Cola Sabco και πολλοί άλλοι), μεγάλες 

ζυθοποιίες (AB InBev, SABMiller, Carlsberg, Heineken, Diageo, Efes, και άλλοι), οι 

εμφιαλωτές της Pepsi, εταιρείες γαλακτοκομικών (Nestle, Danone). 
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SPIDER ΠΕΤΣΙΟΣ Ν. ΚΑΙ ΥΙΟΙ 

Στοιχεία και Αντικείμενο Εργασιών  

Η κύρια δραστηριότητα της SPIDER είναι η παραγωγή και εμπορία ειδών 

εξοπλισμού καταστημάτων, η παραγωγή και εμπορία ειδών αποκομιδής 

απορριμμάτων και προϊόντων για το περιβάλλον, και οι υποκατασκευές αμυντικού 

κυρίως υλικού για τις ένοπλες δυνάμεις. 

Η SPIDER AE δραστηριοποιείται σε τρείς διαφορετικούς τομείς (αγορές) όπως 

προαναφέρθηκε.. Η εταιρία εκτιμά ότι στον τομέα εξοπλισμού καταστημάτων 

κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων προμηθευτών της εγχώριας αγοράς. Επίσης, η 

εταιρεία θεωρείται ως ιδιαίτερα αξιόπιστος υποκατασκευαστής της Κρατικής 

Αμυντικής Βιομηχανίας, με ανεπτυγμένη υψηλή τεχνογνωσία στα μεταλλικά 

εξαρτήματα. 

Η Spider Πέτσιος Ν. και Υιοί, με την πολυετή παρουσία της στα προϊόντα 

περισυλλογής απορριμμάτων, κατέχει το 60% της Ελληνικής αγοράς, προμηθεύοντας 

με κάδους το μεγαλύτερο μέρος των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα 

συστήματα αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων κατασκευάζονται σύμφωνα με 

διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα. Τέλος, είναι αναγκαίο να αναφερθεί η εξαγωγική 

δραστηριότητα της εταιρείας, η οποία δηλώνει την παρουσία της σε 25 χώρες. 
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6.4. Κλάδος Τροφίμων 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται 

στον κλάδο Τροφίμων του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών: 

Πίνακας 6.4.: Επιχειρήσεις Κλάδου Τροφίμων 

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΕΤΟΧΗΣ 

1 ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΓΑΛΑΞ 

2 ΔΙΑΣ ΙΧΥΘΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΧΘ 

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΕΒΖ 

4 ΕΒΙΚ ΕΒΙΚ 

5 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΕΒΡΟΦ 

6 COCA COLA HBC AG EEE 

7 ΕΛΓΕΚΑ ΕΛΓΕΚ 

8 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΛΙΧΘ 

9 ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. ΚΑΝΑΚ 

10 ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ ΚΑΡΔ 

11 ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝ 

12 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΚΜΟΛ 

13 ΚΡΕΚΑ ΚΡΕΚΑ 

14 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΚΡΕΤΑ 

15 ΚΡΙ - ΚΡΙ ΚΡΙ 

16 ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΚΤΗΛΑ 

17 ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ 

18 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΜΠΟΚΑ 

19 ΝΗΡΕΥΣ ΝΗΡ 

20 ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΑΣ 

21 NUTRIART ΝΤΡΙΑΡΤ 

22 ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΕΡΣ 

23 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΣΑΡΑΝ 

24 ΣΕΛΟΝΤΑ ΣΕΛΟ 

25 ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ ΧΚΡΑΝ 

Η Βιομηχανία Τροφίμων συνιστά έναν από τους μεγαλύτερους τομείς της 

μεταποιητικής βιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά στον κύκλο 

εργασιών, την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, τον αριθμό των επιχειρήσεων και την 

απασχόληση, Η σημασία του κλάδου βιομηχανίας Τροφίμων καταδεικνύεται ως 

καθοριστική, επηρεάζοντας όχι μόνο την ελληνική μεταποιητική βιομηχανία, αλλά 

και τη γενικότερη πορεία της ελληνικής οικονομίας. Ο κλάδος αυτός αποτελεί μία 

από τις βασικότερες συνιστώσες του δευτερογενή τομέα της εγχώριας οικονομίας, με 

την πορεία του να επιδρά ιδιαιτέρως σημαντικά την ελληνική μεταποιητική 
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βιομηχανία. Για το λόγο αυτό, είναι φυσικό οι διάφορες εξελίξεις, στα πλαίσια του 

συγκεκριμένου κλάδου, να επιδρούν σημαντικά στον σύνολο της εγχώριας 

παραγωγικής δραστηριότητας.  

6.4.1. Κύρια χαρακτηριστικά του κλάδου τροφίμων 

Ο κλάδος χαρακτηρίζεται από χαμηλό βαθμό συγκέντρωσης, μικρότερο του μέσου 

όρου βαθμό καθετοποίησης και αυξανόμενο βαθμό εξωστρέφειας.  

Όσον αφορά συγκεκριμένα στην ελληνική βιομηχανία τροφίμων, αυτή συνιστά έναν 

από τους σημαντικότερους τομείς της οικονομίας. Η συμβολή της στα κύρια 

διαρθρωτικά μεγέθη της άλλωστε είναι εξαιρετική καθώς, καλύπτει το 1/5 του 

συνόλου των επιχειρήσεων της μεταποίησης και σε αυτόν απασχολείται το 1/4 του 

συνόλου των απασχολούμενων στην παραγωγή. Επιπλέον, ως προς την ακαθάριστη 

προστιθέμενη αξία και τον κύκλο εργασιών, ο τομέας καλύπτει το 30% και 25% 

αντίστοιχα στο σύνολο μεταποίησης. Ακόμα, σημειώνεται ότι ο κλάδος υπέστη 

ισχυρό πλήγμα το 2009, οπότε και ξεκίνησε η υφεσιακή πορεία της ελληνικής 

οικονομίας, σε όρους απασχόλησης, ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, πωλήσεων 

κ.α.. Η μείωση αυτή όμως προήλθε κυρίως από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (κάτω 

των 10 εργαζομένων) οι οποίες αποτελούν ωστόσο και τη συντριπτική πλειοψηφία, 

τόσο στη Βιομηχανία Τροφίμων (95%), όσο και στα Ποτά (90%). Παρόλα αυτά, 

ύστερα από μια πτώση της μέσης ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας των τροφίμων, 

κατά 23% περίπου την περίοδο 2005-2008, την τριετία 2009-2011 ο κλάδος 

καταγράφει τη μεγαλύτερη μέση ετήσια συμβολή του ως προς το σύνολο της 

μεταποίησης σε όρους προστιθέμενης αξίας παραγωγής από τις αρχές του 2000. 

Ως βασικά χαρακτηριστικά του κλάδου Τροφίμων και Ποτών αναγνωρίζονται η 

δυναμική παρουσία του, η υψηλή ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν, όπως επίσης και οι ισχυρές 

εξωστρεφείς τάσεις, οι οποίες εμφανίζονται στα πλαίσια του. Ακόμη, το ύψος των 

επενδυτικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι οποίες πραγματοποιούνται από 

τις επιχειρήσεις του κλάδου τόσο στην εγχώρια αγορά, όσο και στην ευρύτερη αγορά 

των Βαλκανίων αλλά και της Ευρώπης, αποτελούν μεγέθη, τα οποία δεν πρέπει να 

παραληφθούν. Επίσης, οι εμφανείς μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης του υπό εξέταση 

κλάδου θεωρούνται από πολλούς ως δυνητικές κινητήριες δυνάμεις της βελτίωσης 
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της πορείας της ελληνικής οικονομίας, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που 

βιώνει, συμβάλλοντας ενεργά στην αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της. 

Και μάλιστα οι αυξημένες εξαγωγές διοχετεύονται στις γειτονικές αγορές των 

βαλκανικών χωρών και των αγορών των χωρών της διεύρυνσης. Οι αγορές αυτές 

αναδεικνύονται σε αγορές ζωτικής σημασίας για τον κλάδο και είναι πολύ θετικό το 

γεγονός ότι οι επιχειρηματίες της εγχώριας βιομηχανίας τροφίμων αντιλαμβάνονται 

έγκαιρα ότι πρέπει να διευρύνουν την εξωστρέφειά τους. 

Όταν μάλιστα οι πωλήσεις ενός βιομηχανικού κλάδου είναι εξαρτημένες σε τόσο 

υψηλό ποσοστό από την εγχώρια αγορά, είναι απολύτως αναγκαίο σε περιόδους 

περιορισμού της ζήτησης, να αυξάνουν το ποσοστό παραγωγής που εξάγουν, έτσι 

ώστε να αντισταθμίζουν τις απώλειές τους και να αντιμετωπίζουν με αποτελεσματικό 

τρόπο την εισαγωγική διείσδυση από τις ομοειδείς επιχειρήσεις του εξωτερικού. 

6.4.2. Διαρθρωτικά Στοιχεία του Κλάδου Τροφίμων 

Με ανάλογο τρόπο, ο ρόλος της εγχώριας βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών είναι 

θεμελιώδης για την ελληνική οικονομία και την ελληνική μεταποιητική βιομηχανία 

εν γένει. Η συμβολή της βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών στα κύρια διαθρωτικά 

μεγέθη της είναι εξαιρετική. Ακόμη, η παρουσία του τομέα είναι επίσης ζωτικής 

σημασίας υπό καθαρά οικονομικούς όρους, δηλ. ως προς την ακαθάριστη 

προστιθέμενη αξία και τον κύκλο εργασιών, καλύπτοντας το 30% και 25% 

αντίστοιχα στο σύνολο Μεταποίησης. Το 2009, όταν ξεκίνησε η υφεσιακή πορεία της 

εγχώριας οικονομίας, ο κλάδος υπέστη ισχυρό πλήγμα σε όρους απασχόλησης, 

ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, πωλήσεων, ακαθάριστης αξίας παραγωγής και 

επενδύσεων, σημειώνοντας πτώση σε αυτά τα μεγέθη. Ωστόσο, η μείωση αυτή 

προήλθε όχι τόσο από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, αλλά από τις πολύ μικρές, κάτω 

των 10 εργαζόμενων, οι οποίες αποτελούν και την συντριπτική πλειονότητα. 

Η συνολική ανά κεφαλή κατανάλωση στην Ελλάδα ήταν ίση με €11.400 το 2001 (σε 

τρέχουσες τιμές) και αυξήθηκε σε €14.300 το 2011. Ωστόσο, η πορεία της κατά 

κεφαλήν κατανάλωσης υπήρξε καθοδική σταθερά από το 2009 και μετά, με την 

αντίστοιχη δαπάνη για τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά (€2.300 το 2011) να 

παραμένει αντίθετα σταθερή για το ίδιο χρονικό διάστημα (Πίνακας 4). Επιπλέον, ως 

μερίδιο στη συνολική κατανάλωση, τα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά 
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παρουσίασαν μεγάλη μείωση από το 2003 (18,1%), μέχρι το 2008 (14,6%), ενώ 

έκτοτε, το ποσοστό αυτό συνεχώς αυξάνεται ως μερίδιο στη συνολική κατανάλωση, 

φτάνοντας το 16,2% το 2011. 

Σε ό,τι αφορά στην απασχόληση του τομέα των Τροφίμων, οι εργαζόμενοι στον 

κλάδο το 2008 έφθαναν τις 106.772, ενώ στον τομέα των ποτών τις 10.899, 

αποτελώντας το 9,2% του συνόλου στα Τρόφιμα και Ποτά μαζί. Έτσι, το σύνολο των 

εργαζομένων στα Τρόφιμα και Ποτά μαζί, έφθανε συνολικά τις 117.671 

εργαζόμενους το 2008, αριθμός που μειώθηκε στις 106.488 το 2012 (μέσος όρος α’ – 

γ’ τριμήνου 2012), ήτοι κατά 9,5% μέσα σε μια τετραετία. Το 2011 μόνο, τα άτομα 

που απασχολούνται σε Τρόφιμα και Ποτά μαζί, μειώθηκαν κατά 8,3% μέσα σε ένα 

χρόνο, γεγονός το οποίο οφείλεται στην πτώση της απασχόλησης στον τομέα των 

Τροφίμων (κατά -9,5%), αφού για το ίδιο έτος, στον τομέα των ποτών σημειώθηκε 

άνοδος στον αριθμό των απασχολουμένων (κατά 5,4%). Στο Διάγραμμα 8 

παρουσιάζεται η ετήσια μεταβολή σε όρους εργατικού δυναμικού για τα έτη 2008- 

2012 και το σύνολο των εργαζομένων στα τρόφιμα και στα ποτά αντίστοιχα. Είναι 

φανερό ότι από το 2009 και μετά, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στα 

τρόφιμα μειώνεται σταθερά ανά έτος, ενώ στα ποτά, παρά τη μείωσή του κατά 6% το 

2012 σε σχέση με το 2011, καταγράφει άνοδο το 2010 (2,3%), αλλά και το 2011 

(2,6%), εν μέσω δηλαδή κρίσης και οικονομικής ύφεσης. 

6.4.3. Ενδοκλαδικές Συνθήκες  

Σχετικά με τους υποκλάδους των τροφίμων, ο πιο πολυπληθής σε όρους εργατικού 

δυναμικού το 2012 είναι η Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων, 

κλάδος ο οποίος έρχεται πρώτος σε όρους απασχόλησης, καλύπτοντας σχεδόν το ½ 

των ατόμων που απασχολούνται στα Τρόφιμα (χωρίς τα ποτά) κατά τα έτη 2008-

2012. Ακολουθούν η Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής (12,3% επί του συνόλου το 

2012 από 14,4% το 2008), τα Γαλακτοκομικά (11% το 2012 από 13,4% το 2008) και 

τα Φρούτα και λαχανικά (10,8% το 2012 από 8,2% το 2008). Κατά το 2012, η 

απασχόληση έχει μειωθεί σε όλους τους υποκλάδους των τροφίμων και περισσότερο 

στις Παρασκευασμένες ζωοτροφές (-36,8%) και τα Προϊόντα αλευρομύλων και 

άμυλα (-18,7%). Πάντως, το 2011, εκτός από τα Ποτά, η απασχόληση είχε αυξηθεί 

στην Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών (κατά 24,3%), στον τρίτο 

μεγαλύτερο υποκλάδο σε όρους εργατικού δυναμικού, αλλά και στην Επεξεργασία 
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και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων (κατά 10%) (Διάγραμμα 9). 

Σωρευτικά, την περίοδο 2008 - 2012, η απασχόληση έχει αυξηθεί στην Επεξεργασία 

και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων (κατά 58,8%), στην 

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος (κατά 30,3%) 

[26]και στην Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών (κατά 21%), ενώ 

στους υπόλοιπους κλάδους έχει σωρευτικά μειωθεί, λιγότερο στην Παραγωγή ειδών 

αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων (κατά -3,6%) και περισσότερο στις 

Παρασκευασμένες ζωοτροφές (-58,7%) και τα Προϊόντα αλευρομύλων και άμυλα    

(-43%). 

Σε όρους εξωτερικού εμπορίου, το 2012 υπήρξε μία σχετικά καλή χρονιά για τον 

κλάδο των Τροφίμων, ποτών και καπνού4, ο οποίος σημείωσε μείωση του εμπορικού 

του ελλείμματος κατά 43% μέσα σε ένα έτος, όταν η αντίστοιχη μείωση στο σύνολο 

του εμπορικού ελλείμματος έφθανε πλησίον του 8% (Πίνακας 12). Ενδιαφέρον έχει 

επίσης η εξέλιξη του λόγου εξαγωγών –εισαγωγών τροφίμων, ποτών και καπνού, ο 

οποίος καταγράφει συνεχή άνοδο από το 2009 και μετά, φθάνοντας στο 57,3% το 

2012 (Πίνακας 12). Αυτό σημαίνει ότι το μερίδιο των εγχώριων εξαγωγών Τροφίμων, 

ποτών και καπνού ως προς τις αντίστοιχες εισαγωγές καλύπτει σχεδόν το 60%. Η 

αντίστοιχη αναλογία στο σύνολο των προϊόντων φθάνει το 78,5% το 2012, έχοντας 

επίσης αυξηθεί σταθερά από το 2008 και παρουσιάζοντας εν γένει σε σχέση με την 

σχετική αναλογία των τροφίμων, την ίδια σχεδόν απόκλιση διαχρονικά, ήτοι περί τις 

20 με 30 ποσοστιαίες μονάδες.  

Σε απόλυτα μεγέθη, οι εξαγωγές Τροφίμων το 2012 έφθασαν τα €3.863 εκατ. (από 

€3.798 εκατ. το 2011), ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές τα €4.918 εκατ. (από €5.662 

εκατ. το 2011). Έτσι, το εμπορικό έλλειμμα διαμορφώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδό 

του από το 2007, στα €1.055 εκατ. (από €1.864 εκατ. το 2011 και €2.704 εκατ. το 

2007). 

6.4.4. Παράγοντες Επηρεασμού Κλάδων Τροφίμων 

Ο κλάδος τροφίμων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα γεωργικά προϊόντα, τα οποία 

αποτελούν τις βασικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί. Συνεπώς, κάθε εξέλιξη που θα 

επιφέρει αλλαγή στην ποιότητα, ποσότητα και τιμή των γεωργικών προϊόντων, 

επηρεάζει σημαντικά τις βιομηχανικές επιχειρήσεις. Στο άμεσο μέλλον οι εξελίξεις 

στην παγκόσμια γεωργία θα επηρεασθούν καθοριστικά από δυο σημαντικά γεγονότα: 
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τις διαπραγματεύσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και την αναθεώρηση 

της Ευρωπαϊκής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.  

Οι προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου επηρεάζονται από διάφορους σημαντικούς 

παράγοντες. Τέτοιοι είναι οι αναδυόμενες αγοραστικές τάσεις των Ελλήνων 

καταναλωτών, η σημασία των καινοτόμων επώνυμων προϊόντων ευρείας 

κατανάλωσης, αλλά και η ενίσχυση των πωλήσεων των προϊόντων ιδιωτικής 

ετικέτας. Ο κλάδος στο μέλλον θα πρέπει να αντιμετωπίσει θετικά τις προκλήσεις από 

την εφοδιαστική αλυσίδα του μέλλοντος, όπως βιώσιμη ανάπτυξη και 

επιχειρηματικότητα, συνεργατική εφοδιαστική αλυσίδα, τεχνολογικά ενεργοί 

καταναλωτές, υγεία και ευεξία των καταναλωτών, ποιότητα ζωής. 

Οι μεταβολές που σημειώνονται στην εγχώρια παραγωγή τροφίμων αντανακλούν την 

προσαρμογή των αναγκών των ελληνικών νοικοκυριών στις νέες οικονομικές 

συνθήκες, αλλά και την αδυναμία των βιομηχανιών του κλάδου να επεκταθούν 

εξαγωγικά σε βαθμό που να αναπληρώνει τις απώλειες οι οποίες σημειώνονται στην 

εσωτερική αγορά λόγω της κρίσης και της οικονομικής στενότητας των ελληνικών 

νοικοκυριών. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των επενδύσεων κατευθύνεται στην αύξηση της 

παραγωγικής δυναμικότητας για ήδη παραγόμενα προϊόντα και ακολουθεί η 

αντικατάσταση του υπάρχοντος κεφαλαιουχικού εξοπλισμού. Σημαντικό μέρος των 

επενδύσεων κατευθύνεται επίσης στον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων αλλά και 

στην παραγωγή νέων προϊόντων. 

Τέλος, ως προς τους παράγοντες που επηρεάζουν τις επενδύσεις, σημαντικότερες 

εμφανίζονται οι τεχνολογικές εξελίξεις, που ωθούν τις επιχειρήσεις σε 

εκσυγχρονισμό των μονάδων παραγωγής, ενώ ακολουθούν η προσδοκώμενη ζήτηση 

για τα προϊόντα τους, τα προσδοκώμενα κέρδη και τα εκάστοτε κίνητρα για 

επενδύσεις. 

6.4.5. Οικονομικά Στοιχεία Κλάδου Τροφίμων 

Παρακάτω παρουσιάζονται ο κύκλος εργασιών, το ενεργητικό, τα μικτά κέρδη, τα 

καθαρά κέρδη και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του συνόλου του δείγματος των 

επιχειρήσεων, αλλά και των υποκλάδων του τομέα των τροφίμων κατά ΣΤΑΚΟΔ -03, 

για τα έτη 2009 – 2011 (Πίνακας 14), με τις αντίστοιχες ετήσιες ποσοστιαίες 
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μεταβολές των μεγεθών τους (Πίνακας 15). Το 2011, ο κλάδος Τροφίμων και Ποτών 

συνολικά παρουσιάζει αρνητική μεταβολή ως προς τον τζίρο των επιχειρήσεων σε 

σχέση με το 2010, η οποία φθάνει το -4%, ενώ πτώση της τάξης του 12,5% 

καταγράφεται και στα μικτά κέρδη των επιχειρήσεων. Αντίθετα, το 2010, τόσο στον 

κύκλο εργασιών, όσο και στα μικτά τους κέρδη, οι επιχειρήσεις των τροφίμων και 

ποτών κατέγραψαν άνοδο σε σχέση με το 2009, κατά 3,7% και 0,2% αντίστοιχα. Οι 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και το σύνολο του ενεργητικού περιορίζονται σε 

ετήσια βάση το 2011 κατά περίπου 3% και 9% αντίστοιχα, όταν οι σχετικές 

μεταβολές το 2010 σε σχέση με το 2009 ήταν θετικές, φθάνοντας το 13% και 9% 

αντίστοιχα. Σημαντική είναι η πτώση των καθαρών κερδών προ φόρων στο σύνολο 

των επιχειρήσεων του κλάδου (-59%), η οποία ωστόσο ήταν σημαντικά μεγαλύτερη 

το 2010. Σε σχέση τέλος με το μικτό περιθώριο κέρδους, αυτό περιορίζεται ελαφρά 

αλλά σταθερά από το 2009 (29,2%) έως το 2011 (25,7%) στο σύνολο των 

επιχειρήσεων του κλάδου (Πίνακας 13), ενώ για την εξεταζόμενη περίοδο 

συνολικά(2009-2011), το μέσο μικτό περιθώριο κέρδους του κλάδου διαμορφώνεται 

στο 27,7%. 

Ανά υποκλάδο, τη μεγαλύτερη πτώση το 2011 σε όρους κύκλου εργασιών 

καταγράφουν τα Φυτικά και ζωικά έλαια και λίπη (-31%), με το Κρέας και τα 

Γαλακτοκομικά να παρουσιάζουν οριακή μείωση. Ο υποκλάδος ο οποίος σημειώνει 

άνοδο του τζίρου το 2011 είναι τα Προϊόντα αλευρομύλων και αμύλου (16%), ο 

οποίος κατέγραφε σημαντική πτώση κύκλου εργασιών τα δύο προηγούμενα έτη, αλλά 

και οριακά τα Φρούτα και λαχανικά (0,20%) (Διάγραμμα 14). Οι βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις των επιχειρήσεων περιορίζονται περισσότερο το 2011 στις 

Παρασκευασμένες ζωοτροφές (-31%), τα Φυτικά και ζωικά έλαια και λίπη (-28%) 

και τα Φρούτα και λαχανικά (-18%), ενώ αυξάνονται την ίδια περίοδο για τα 

Γαλακτοκομικά(3%), τα Άλλα είδη διατροφής (10%) - δηλ. στα Είδη αρτοποιίας και 

αλευρώδη και στα Λοιπά είδη, σύμφωνα με τη νέα ΣΤΑΚΟΔ- και τα Προϊόντα 

αλευρομύλων και αμύλου (12%) (Διάγραμμα 15) 

Τέλος, σε όρους μέσου μικτού περιθωρίου κέρδους ανά υποκλάδο για την περίοδο 

2009-2011 (Πίνακας 13), είναι τα Ποτά που παρουσιάζουν το υψηλότερο (42%), με 

τα Άλλα είδη διατροφής (35%) και τα Γαλακτοκομικά (24%) να ακολουθούν. 

Υπογραμμίζεται εδώ ότι ο αριθμοδείκτης του μικτού περιθωρίου κέρδους είναι 

σημαντικός γιατί αν είναι υψηλός, υποδηλώνει ότι μια επιχείρηση μπορεί να 
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αντιμετωπίσει χωρίς ιδιαίτερα δυσκολία μιαν αύξηση του κόστους των πωλούμενων 

προϊόντων της, ήτοι η επίδραση από μια ενδεχόμενη αύξηση του κόστους των 

πωληθέντων θα είναι λιγότερο δυσμενής στην επιχείρηση εκείνη ή τον κλάδο που 

έχει υψηλότερο αριθμοδείκτη μικτού κέρδους. 

6.4.6. Προοπτικές Ανάπτυξης Κλάδου 

Με βάση τα παραπάνω, η ελληνική βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών διαθέτει όλες 

τις προϋποθέσεις ώστε να παραμείνει βασικός μοχλός ανάπτυξης της χώρας, ακόμα 

και σε αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο που βιώνουμε. Η έκθεση τονίζει από την 

άλλη, την ανάγκη για ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στην εξωστρέφεια και τις εξαγωγές 

ώστε να μπορέσει να αποτελέσει η ελληνική βιομηχανία τροφίμων το πραγματικό 

εφαλτήριο αναπτυξιακής τροχιάς. Παράλληλα, εκφράζεται η πεποίθηση ότι προς 

αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλλουν καθοριστικά η ελληνική ποιότητα και 

ταυτότητα των προϊόντων καθώς και η οργανωμένη προώθηση του ελληνικού brand 

name τροφίμων. Για το λόγο αυτό απαιτείται συντονισμός και ακόμα πιο στενή 

συνεργασία μεταξύ των εκπροσώπων του κλάδου, ώστε να μπορέσουν να 

αναπτυχθούν οι συνέργειες εκείνες που θα συνεισφέρουν τα μέγιστα στην προβολή 

των ελληνικών προϊόντων, θα διασφαλίσουν την επιλογή μιας ορθής στρατηγικής και 

θα εγγυηθούν τη σταθερότητα υλοποίησης του μακροχρόνιου σχεδιασμού της. 

Τέλος, επισημαίνεται πως το μεγαλύτερο μερίδιο του ελληνικού κλάδου τροφίμων 

στη μεταποίηση αντανακλά αφενός την εγχώρια δυναμική του, την οποία αντλεί και 

από τη σύνδεσή του με τον τουρισμό, τα ξενοδοχεία και εστιατόρια, αφετέρου όμως 

και την υπό ανάπτυξη των λοιπών κλάδων του εγχώριου τομέα της μεταποίησης. 

Ωστόσο, παρά την εξισορρόπηση των τιμών, παραμένουν σημαντικές προκλήσεις σε 

παγκόσμιο επίπεδο που ενδέχεται να εντείνουν στο μέλλον τις πληθωριστικές πιέσεις 

στα τρόφιμα. Οι προκλήσεις αυτές προέρχονται από τις αυξημένες διατροφικές 

ανάγκες, τις νέες διατροφικές συνήθειες «δυτικού τύπου» στις αναδυόμενες 

οικονομίες, οι οποίες οδηγούν σε αύξηση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης τροφίμων, 

την αυξημένη ζήτηση για βιοκαύσιμα και αιθανόλη, με αποτέλεσμα τη μείωση της 

διαθέσιμης αποκλειστικά για τρόφιμα αγροτικής παραγωγής, τις κλιματικές αλλαγές 

και τις συνακόλουθες μεταβολές στις καιρικές συνθήκες που επηρεάζουν αρνητικά 

την απόδοση των καλλιεργειών, μειώνοντας τα αποθέματα. 
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Η υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας, η οποία αναδεικνύεται με την υψηλή 

εισαγωγική διείσδυση στην ελληνική αγορά, υποχρεώνει τη βιομηχανία τροφίμων να 

ενισχύσει την τάση της για ενίσχυση της εξωστρεφούς συμπεριφοράς της. Άλλωστε, 

το τελευταίο διάστημα παρατηρείται το φαινόμενο όλο και μεγαλύτερο μερίδιο της 

εγχώριας παραγωγής να κατευθύνεται στις ξένες αγορές. 

6.5. Συμπεράσματα Ανάλυσης Κλάδων Δραστηριότητας 

Σύμφωνα με την ανάλυση που διενεργήθηκε προηγουμένως, εξάγεται το συμπέρασμα 

πως η οικονομική κρίση έπληξε, και συνεχίζει να πλήττει, την πορεία των κλάδων 

δραστηριότητας με καθολικό τρόπο. Σε αυτό το σημείο είναι αναγκαίο να αναφερθεί 

πως μέχρι το έτος 2007, οι επιμέρους πορείες των κλάδων χαρακτηρίζονταν από 

σταθερότητα και ανοδικές τάσεις. Αντίθετα, οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης 

στην πορεία των επιμέρους κλάδων, από το 2007 έως και σήμερα, είναι έκδηλες. Το 

συγκεκριμένο γεγονός ήταν αναμενόμενο, στα πλαίσια της γενικότερη κατάστασης 

της ελληνικής οικονομίας. Φυσικά, οι επιπτώσεις αυτές παρουσιάζουν διαφορές, ως 

προς το μέγεθος και τον τρόπο εκδήλωσης τους στις δραστηριότητες των εταιρειών 

κάθε κλάδου. Συγκεκριμένα, τον κλάδο, ο οποίος επηρεάστηκε περισσότερο από την 

κρίση, αποτελεί ο κλάδος Τροφίμων και Ποτών, λόγω της συρρίκνωσης της εγχώριας 

καταναλωτικής ζήτησης, παρά τις προσπάθειες εξαγωγικού χαρακτήρα των εταιρειών 

του κλάδου. Επιπρόσθετα, οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης είναι σημαντικές και 

στον κλάδο πρώτων υλών, λόγω της άρρηκτης σύνδεσης του κλάδου αυτού με τον 

κατασκευαστικό κλάδο. Επομένως, η πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας 

επέφερε δυσάρεστα αποτελέσματα στις επιχειρήσεις του κλάδου, όσον αφορά στα 

οικονομικά μεγέθη τους και στις τιμές των μετοχών τους.  

Μικρότερες φάνηκαν οι συνέπειες της κρίσης στα πλαίσια των άλλων δύο κλάδων 

που αναλύθηκαν, δηλαδή στον κλάδο μηχανημάτων βιομηχανικού εξοπλισμού αλλά 

και στον κλάδο πετρελαίου και αερίου. Αν και η αυξημένη ένταση των επιπτώσεων 

στον κλάδο Μηχανημάτων Βιομηχανικού Εξοπλισμού θα ήταν αναμενόμενη, η 

ύπαρξη ισχυρών εταιρειών με σαφή εξαγωγικό χαρακτήρα, κατέστησε δυνατή την 

συνέχιση της θετικής πορείας του κλάδου. Παράλληλα, ο κλάδος πετρελαίου και 

αερίου λογίζεται ως αυτός που επηρεάστηκε λιγότερο από την γενικότερη οικονομική 

κατάσταση, γεγονός που αποδίδεται στην ύπαρξη μονοπωλιακών συνθηκών 

ανταγωνισμού στα πλαίσια του.  
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Συμπερασματικά ,αν ήταν δυνατή η ποσοτικοποίηση και ιεράρχηση των εικόνων της 

πορείας των τεσσάρων επιμέρους κλάδων, με πρώτη την καλύτερη πορεία, αυτή θα 

έμοιαζε με την εξής: Κλάδος Πετρελαίου και Αερίου, Κλάδος Μηχανημάτων 

Βιομηχανικού Εξοπλισμού, Κλάδος Πρώτων Υλών, Κλάδος Τροφίμων και Ποτών. 
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7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΣΤΑΔΙΟ 3
ο
 – ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

Σε αυτό το σημείο της εργασίας διενεργείται η αξιολόγηση των επιμέρους εταιρειών, 

οι οποίες απαρτίζουν τους κλάδους δραστηριότητας, οι οποίοι αναλύθηκαν 

προηγουμένως. Στα πλαίσια της αξιολόγησης αυτής, πραγματοποιείται η χρήση των 

βασικών δεικτών της θεμελιώδους ανάλυσης, με σκοπό την συγκριτική αξιολόγηση 

και επιλογή μετοχών από τους κλάδους αυτούς. Συγκεκριμένα, οι τέσσερις κλάδοι 

δραστηριότητας, οι οποίοι αναλύθηκαν εκτενώς στο προηγούμενο κεφάλαιο της 

εργασίας, περιλαμβάνουν 45 εταιρείες. Από τις εταιρείες αυτές θα επιλεγούν δέκα 

μετοχές, οι οποίες, σύμφωνα με τη μέθοδο της θεμελιώδους ανάλυσης, εμφανίζονται 

ως καλύτερες και, κατά συνέπεια, αποτελούν τις καταλληλότερες επιλογές για την 

πραγματοποίηση επενδύσεων. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιούνται οι δείκτες που 

παρουσιάστηκαν στο τρίτο μέρος της εργασίας. Οι δείκτες αυτοί είναι: 

1) Ο δείκτης τιμή μετοχής προς κέρδη ανά μετοχή (Δείκτης P/E) 

2) Ο δείκτης τιμή μετοχής προς λογιστική αξία (Δείκτης P/BV) 

3) Ο δείκτης κεφαλαιοποίησης προς κύκλο εργασιών ( Δείκτης C/S) 

4) Η μερισματική απόδοση 

Μέσω της εξέτασης των επιμέρους τιμών των δεικτών καθίσταται δυνατή η εξαγωγή 

συμπερασμάτων για την πορεία των εταιρειών, και κατά συνέπεια, των μετοχών τους. 

7.1. Δείκτης τιμή μετοχής προς κέρδη ανά μετοχή (Δείκτης P/E) 

Για τον υπολογισμό του δείκτη P/E, είναι απαραίτητη η λήψη της τρέχουσας 

αγοραίας τιμής της μετοχής, καθώς και των ετήσιων κερδών ανά μετοχή. Το πηλίκο 

της διαίρεσης μεταξύ των δύο αυτών μεγεθών αποτελεί τον δείκτη P/E. Λόγω της 

ιδιαιτερότητας που παρουσιάζει ο δείκτης, όσον αφορά στην αυξημένη 

μεταβλητότητα του ανάμεσα σε διαδοχικές χρονικές περιόδους, θεωρείται σκόπιμος ο 

υπολογισμός των τετραμηνιαίων τιμών του, με σκοπό τη χρήση τους για την εξαγωγή 

του ετήσιου μέσου όρου του. Τέλος, οι ετήσιοι μέσοι όροι χρησιμοποιούνται για την 

διαχρονική απεικόνιση των τιμών του δείκτη, κατά την περίοδο 2005-2012. Συνεπώς, 

τα δεδομένα προς χρήση αποτελούν οι τιμές των μετοχών την τελευταία ημέρα των 

τετραμήνων κάθε έτους, όπως επίσης και τα ετήσια κέρδη ανά μετοχή, όπως αυτά 

εμφανίζονται στις λογιστικές καταστάσεις των επιμέρους επιχειρήσεων. 
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Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως η ύπαρξη κενών κελιών αποδίδεται στην 

πραγματοποίηση ζημιών από τις εταιρείες για τις υπό εξέταση χρήσεις. Κατά 

συνέπεια, τα αρνητικά κέρδη δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό 

του δείκτη P/E και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια της ανάλυσης. 

Η τιμή του συγκεκριμένου δείκτη αντικατοπτρίζει το ποσό των κεφαλαίων, το οποίο 

είναι διατεθειμένοι να καταβάλλουν οι επενδυτές για την απόκτηση μίας μετοχής, για 

κάθε ένα ευρώ καθαρών κερδών που πραγματοποιείται από την εταιρεία. 

Κατά συνέπεια, μία χαμηλή τιμή του δείκτη PE, συνοδευόμενη από μία χαμηλή 

τρέχουσα αγοραία τιμή, υποδηλώνει πως η μετοχή είναι υποτιμημένη και πως η τιμή 

της θα αυξηθεί στο μέλλον. Για το λόγο αυτό, χαρακτηρίζεται ως καλή επενδυτική 

επιλογή, καθώς οι επενδυτές που θα την αγοράσουν στην τωρινή χαμηλή τιμή, θα 

μπορέσουν να αποκομίσουν κέρδη από την πώληση της σε υψηλότερο επίπεδο τιμών 

στο μέλλον. Αντίθετα, μια υψηλή τιμή δείκτη PE, συνοδευόμενη από μία υψηλή 

τρέχουσα αγοραία τιμή, αποτελεί κακή επενδυτική επιλογή και δεν θα πρέπει να 

διατεθούν κεφάλαια για την απόκτηση της ή να πωληθεί, σε περίπτωση που 

διακρατείται. 
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7.1.1 Kλάδος Τροφίμων και Ποτών 

Ετήσιος Μέσος Όρος Τετραμηνιαίων Δεικτών P/E 

Πίνακας 7.1.: Ετήσιος Μέσος Όρος Τετραμηνιαίων Δεικτών P/E Κλάδου Τροφίμων και Ποτών 

METOXH 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 M.O. 

ΓΑΛΑΞΙΔΙ 6,333 8,103 34,583 20,278 1,610 17,895 5,906 13,530 

ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 4,030 7,460 7,862 17,032 8,559 - - 8,989 

COCA COLA HBC 10,439 11,177 16,385 26,000 12,089 15,963 20,086 16,020 

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 30,333 - 81,667 247,333 38,472 83,889 - 96,339 

ΕΛΛΗΝ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ 8,676 - - 17,251 - - - 12,964 

ΕΛΓΕΚΑ 4,797 8,241 17,152 5,660 - - - 8,962 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ 9,833 16,083 11,051 - - 1,667 10,000 9,727 

ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. 8,689 10,083 9,561 8,137 4,595 6,738 11,047 8,407 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ 8,455 46,750 67,583 18,875 7,943 3,983 2,496 22,298 

ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ 13,222 - - - - - - 13,222 

ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ 85,867 94,967 23,408 8,077 14,309 12,840 3,923 34,770 

ΚΡΕΚΑ 51,930 72,941 47,431 28,027 57,255 - - 51,517 

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ 31,256 - 625,000 152,500 696,000 - - 376,189 

ΚΡΙ-ΚΡΙ 3,075 6,568 10,724 8,170 7,143 10,165 10,731 8,082 

ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ 12,741 28,133 20,423 10,422 7,439 52,667 - 21,971 

ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ - - 2,894 - 5,365 5,174 5,285 4,680 

ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. ΚΑΙ ΥΙΟΣ 33,667 0,000 98,571 - - - 0,000 33,060 

ΝΗΡΕΥΣ 0,000 17,054 17,289 259,444 148,667 - 3,864 74,386 

ΝΙΚΑΣ 12,283 - - - - - - 12,283 

ΠΕΡΣΕΥΣ - - - 137,333 3,508 2,440 2,252 36,383 

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΛΟΙ - 11,014 63,229 29,815 40,619 38,889 2,851 31,069 

ΣΕΛΟΝΤΑ 9,002 18,348 56,364 56,583 225,733 - - 73,206 

ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ 403,333 1726,667 - 573,333 - - - 901,111 

M.O. 37,398 130,224 67,288 90,237 79,957 21,026 6,537   

 

Από την επισκόπηση του πίνακα 7.13. των μέσων ετήσιων τιμών, γίνεται αντιληπτό 

πως ο συγκεκριμένος δείκτης κινείται μεταξύ των τιμών 6,537 και 130,224. Τις 

χαμηλότερες τιμές του δείκτη P/E κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, 

εμφανίζουν οι εταιρείες ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ, ΚΡΙ-ΚΡΙ και ΚΑΝΑΚΗΣ, με τιμές 4,680, 

8,082 και 8,407 αντίστοιχα. Παρόλα αυτά, η χαμηλή τιμή του δείκτη στην περίπτωση 

της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ, αποδίδεται στην πραγματοποίηση ζημιών από 

πλευράς της εταιρείας τα έτη 2005,2006 και 2008, σε αντίθεση με τις άλλες δύο 

εταιρείες, οι οποίες παρουσίασαν κέρδη καθ’ όλη την υπό εξέταση περίοδο. Ακόμη, 

χαμηλή τιμή του δείκτη εμφανίζει και η εταιρεία ΕΛΓΕΚΑ, η οποία όμως 

πραγματοποίησε ζημίες κατά την περίοδο 2009-2011. Συνεπώς, τις ελκυστικότερες 
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επενδυτικές επιλογές, στα πλαίσια του κλάδου αυτού, συνιστούν οι εταιρείες ΚΡΙ-

ΚΡΙ και ΚΑΝΑΚΗΣ. 

7.1.2. Κλάδος Πρώτων Υλών  

Πίνακας 7.2.: Ετήσιος Μέσος Όρος Τετραμηνιαίων Δεικτών P/E Κλάδου Πρώτων Υλών 

METOXH 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 M.O. 

MERMEREN KOMB. A.D. 6,775 13,061 18,130 30,356 7,010 2,599 - 12,988 

AΛΚΟ ΕΛΛΑΣ 101,296 55,983 26,220 29,076 - - - 53,144 

ΑΛΟΥΜΥΛ 14,407 10,333 11,023 11,153 - - - 11,729 

ΕΛΑΣΤΡΟΝ 14,840 14,331 18,229 39,179 - - - 21,645 

ΕΛΒΑΛ 23,708 18,543 21,943 - - 17,874 9,095 18,233 

ΕΤΕΜ 11,575 16,592 71,368 - - - - 33,178 

ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΚΑΙ ΥΙΟΙ 42,889 7,321 18,611 8,264 - - - 19,271 

ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. 11,111 11,815 - 46,491 - - - 23,139 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ 22,889 6,709 13,768 - - - - 14,455 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 0,963 6,142 8,366 39,586 39,089 7,404 10,017 15,938 

ΣΙΔΕΝΟΡ 16,277 5,907 13,969 24,364 - - - 15,129 

ΣΙΔΜΑ 7,333 5,302 22,738 - - - - 11,791 

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - 8,123 20,024 36,573 10,061 - 18,333 18,623 

ΧΑΛΚΟΡ 45,556 10,185 22,132 - - - - 25,958 

ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ - - 
 

- - - - - 

M.O. 24,586 13,596 22,040 29,449 18,720 9,292 12,482 
 

Στην περίπτωση του κλάδου Πρώτων Υλών, ο ετήσιος μέσος όρος του δείκτη P/E 

κυμαίνεται μεταξύ των 9,292 και 29,449 μονάδων, ενώ οι χαμηλότερες επιμέρους 

τιμές του δείκτη ανήκουν στις εταιρείες ΣΙΔΜΑ και ΑΛΟΥΜΥΛ, που παρουσίασαν, 

όμως, διαδοχικές ζημίες κατά την περίοδο 2009-2011. Στην ομάδα των εταιρειών με 

σχετικά χαμηλή μέση τιμή δείκτη P/E και παράλληλα, με τις λιγότερες χρήσεις, στις 

οποίες καταγράφηκαν ζημίες, περιλαμβάνονται οι εταιρείες ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΚΑΙ 

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, με αποτέλεσμα να αποτελούν υποψήφιες καλές 

επενδυτικές επιλογές του κλάδου, σύμφωνα με αυτό τον δείκτη. 
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7.1.3. Κλάδος Πετρελαίου και Αερίου 

Πίνακας 7.3.: Ετήσιος Μέσος Όρος Τετραμηνιαίων Δεικτών P/E Κλάδου Πετρελαίου και 

Αερίου 

METOXH 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 M.O. 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 8,966 12,784 9,490 98,833 13,111 11,192 17,252 24,518 

ΜΟTOR OIL 12,084 17,339 12,790 15,732 9,216 5,190 5,401 11,108 

ΕΛΙΝΟΙΛ 9,668 88,428 - 50,657 12,276 28,415 - 37,889 

M.O. 10,239 39,517 11,140 55,074 11,535 14,933 11,326 
 

Στην περίπτωση του κλάδου Πετρελαίου και Αερίου, παρατηρείται η κίνηση του 

ετήσιου μέσου όρου στα πλαίσια που οριοθετούνται από τις τιμές 11,140 και 55,074. 

Σε αυτό το σημείο, πρέπει να αναφερθεί πως οι εταιρείες του κλάδου αυτού 

παρουσιάζουν κέρδη καθ ’όλη τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, με εξαίρεση τις 

χρήσει του 2007 και 2011 της εταιρείας ΕΛΙΝΟΙΛ. Όσον αφορά στις επιμέρους 

τιμές, τη χαμηλότερη τιμή του δείκτη κατέχει η εταιρεία ΜOTOR OIL. Το γεγονός 

αυτό δύναται να εξηγηθεί λόγω της πραγματοποίησης υψηλότερων κερδών ανά 

μετοχή της εν λόγω εταιρείας, από ότι οι λοιπές εταιρείες του κλάδου, κατά τη 

διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου. Συνεπώς, η εταιρεία αυτή αποτελεί την καλύτερη 

επενδυτική επιλογή του κλάδου Πετρελαίου και Αερίου, σύμφωνα με τον δείκτη P/E. 

7.1.4. Κλάδος Μηχανημάτων Βιομηχανικού Εξοπλισμού 

Πίνακας 7.4.: Ετήσιος Μέσος Όρος Τετραμηνιαίων Δεικτών P/E Κλάδου Μηχανημάτων 

Βιομηχανικού Εξοπλισμού 

METOXH 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 M.O. 

FRIGOGLASS 6,399 9,507 12,646 17,725 60,759 17,637 13,641 19,759 

KLEEMAN HELLAS 0,000 4,225 9,560 7,011 9,327 16,667 345,333 56,017 

MEVACO 11,210 7,233 14,926 12,242 - 68,000 10,115 20,621 

METKA A.E. 9,949 11,197 21,343 13,684 13,058 5,432 3,311 11,139 

SPIDER ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ 177,143 26,319 - - 153,333 1,093 - 89,472 

M.O. 40,940 11,696 14,619 12,666 59,120 21,766 93,100 
 

Τέλος, για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο Μηχανημάτων 

Βιομηχανικού Εξοπλισμού, ο ετήσιος μέσος όρος του δείκτη P/E κυμαίνεται μεταξύ 

των τιμών 11,696 και 93,100. Όπως γίνεται φανερό από την εξέταση του παραπάνω 

πίνακα, η εταιρεία ΜΕΤΚΑ εμφανίζει την χαμηλότερη τιμή του δείκτη (11,139), ενώ 

ακολουθούν οι εταιρείες FRIGOGLASS (19,759) και MEVACO (20,621). Όμως, η 

MEVACO παρουσίασε ζημίες στη χρήση του 2009. Επομένως, στα πλαίσια του 
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κλάδου αυτού, τις πιο αξιόλογες επενδυτικές επιλογές, σύμφωνα με τον δείκτη P/E, 

συνιστούν οι εταιρείες ΜΕΤΚΑ και FRIGOGLASS. 

7.2. Δείκτης τιμή μετοχής προς λογιστική αξία (Δείκτης P/BV) 

Ο δείκτης τιμή προς λογιστική αξία υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης μεταξύ 

της τρέχουσας αγοραίας τιμής της μετοχής και της τρέχουσας αξίας των ιδίων 

κεφαλαίων ανά μετοχή. Επομένως, ως εισροές για τον υπολογισμό του εν λόγω 

δείκτη, λαμβάνονται η αξία των ιδίων κεφαλαίων, όπως αντικατοπτρίζεται στον 

ετήσιο ισολογισμό της κάθε εταιρείας για την περίοδο 2005-2011, όπως επίσης και η 

τελευταία ιστορική τιμή κλεισίματος κάθε έτους της μετοχής, για την ίδια περίοδο. 

Είναι ευρέως αποδεκτό πως η αγοραία αξία των ιδίων κεφαλαίων μιας επιχείρησης 

αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες της αγοράς για την δύναμη της επιχείρησης αυτής, και 

συγκεκριμένα την ικανότητα να πραγματοποιεί κέρδη και θετικές ταμειακές ροές. 

Συνεπώς, μία χαμηλή τιμή του υπό εξέταση λόγου (μικρότερη από τη μονάδα), 

ερμηνεύεται ως ένδειξη πως η συγκεκριμένη μετοχή εμφανίζεται ως υποτιμημένη 

στην αγορά κεφαλαίων. Δηλαδή, η συγκεκριμένη μετοχή αποτελεί καλή επενδυτική 

επιλογή, από τη στιγμή που οι επενδυτές θα έχουν τη δυνατότητα να την πωλήσουν 

σε υψηλότερα επίπεδα τιμών, κατά την διόρθωση της αποτίμησης της αγοράς. Από 

την άλλη πλευρά, οι διαπραγματευόμενες μετοχές με τιμή αγοράς μεγαλύτερη από τη 

λογιστική τους αξίας, λογίζονται ως υπερτιμημένες από την αγορά και επομένως, δεν 

θα πρέπει να προτιμώνται. 
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7.2.1. Κλάδος Τροφίμων και Ποτών 

Ετήσιο ς Μέσος Όρος Δεικτών P/BV 

Πίνακας 7.5..: Ετήσιος Μέσος Όρος Δείκτη P/BV Κλάδου Τροφίμων και Ποτών 

METOXH 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 M.O. 

ΓΑΛΑΞΙΔΙ 0,806 1,185 1,219 0,445 0,382 0,319 0,349 0,672 

ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 1,269 3,106 4,130 0,919 1,350 1,775 4,650 2,457 

COCA COLA HBC 2,128 2,285 3,068 1,124 2,142 2,200 1,627 2,082 

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 1,115 1,556 1,229 0,848 0,674 0,411 0,521 0,908 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ 0,484 0,617 0,811 0,206 0,269 0,203 0,298 0,413 

ΕΛΓΕΚΑ 0,626 0,571 0,707 0,308 0,324 0,279 0,156 0,424 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 0,417 1,401 1,153 0,341 1,475 0,564 0,594 0,849 

ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. 0,907 1,178 1,245 0,794 0,532 0,668 0,712 0,862 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ 0,360 0,708 0,670 0,446 0,267 0,196 0,143 0,399 

ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ 5,739 4,079 2,122 0,946 0,843 0,000 0,000 1,961 

ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ 0,405 0,445 0,396 0,186 0,265 0,317 0,252 0,324 

ΚΡΕΚΑ 0,495 0,826 1,532 0,473 0,351 0,211 0,164 0,579 

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ 3,526 3,232 3,657 1,592 3,332 1,611 0,273 2,460 

ΚΡΙ-ΚΡΙ 1,088 1,148 1,865 1,130 1,013 0,955 0,768 1,138 

ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ 0,765 0,844 0,723 0,344 0,411 0,234 0,106 0,490 

ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ 0,212 0,294 0,272 0,283 0,307 0,267 0,231 0,267 

ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. ΚΑΙ ΥΙΟΣ 1,001 1,138 0,965 0,334 0,372 0,255 0,345 0,630 

ΝΗΡΕΥΣ 1,057 2,054 1,060 0,216 0,253 0,301 0,204 0,735 

ΝΙΚΑΣ 3,431 3,904 3,726 2,283 1,859 1,690 2,721 2,802 

ΠΕΡΣΕΥΣ 0,756 1,610 4,315 0,902 1,243 0,390 0,054 1,324 

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ 0,847 1,093 1,519 0,834 1,221 0,710 0,312 0,934 

ΣΕΛΟΝΤΑ 1,074 2,227 2,159 0,366 0,395 0,473 0,468 1,023 

ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ 0,785 0,804 0,910 0,506 0,489 0,405 0,495 0,628 

M.O. 1,274 1,578 1,715 0,688 0,860 0,628 0,672   

Στα πλαίσια του κλάδου Τροφίμων και Ποτών, παρατηρείται πως οι περισσότερες 

επιχειρήσεις εμφανίζουν πολύ χαμηλές τιμές του δείκτη τιμή μετοχής προς λογιστική 

αξία. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στην πεποίθηση της αγοράς κεφαλαίου πως οι 

περισσότερες μετοχές του κλάδου παρουσιάζουν αμφίβολες προοπτικές, όσον αφορά 

στην μελλοντική τους πορεία. Η πεποίθηση αυτή αντικατοπτρίζεται στις τιμές των 

δεικτών, δημιουργώντας συνθήκες στοχαστικότητας για την πραγματοποίηση 

επενδύσεων στις μετοχές του κλάδου αυτού. 

H ετήσια μέση τιμή του δείκτη P/BV για τον κλάδο Τροφίμων και Ποτών κυμαίνεται 

μεταξύ των τιμών 0,628 και 1,715. Τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη παρουσιάζουν 

οι εταιρείες ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ, ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ και ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ, με 
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τιμές 0,267, 0,324 και 0,399 αντίστοιχα. Όμως η εταιρεία ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ 

βρίσκεται στην κατηγορία επιτήρησης. Παράλληλα, ελαφρώς υποτιμημένη αλλά 

κοντά στην πραγματική της λογιστική αξία έχει αποτιμηθεί από την αγορά η εταιρεία 

ΚΑΝΑΚΗΣ. Για το λόγο αυτό, τις εταιρείες που θα συμπεριληφθούν στις 

υποψηφιότητες ελκυστικών επενδύσεων, σύμφωνα με τον δείκτη P/BV, αποτελούν οι 

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ και ΚΑΝΑΚΗΣ. 

7.2.2. Κλάδος Πρώτων Υλών 

Πίνακας 7.6.: Ετήσιος Μέσος Όρος Δείκτη P/BV Κλάδου Πρώτων Υλών 

METOXH 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 M.O. 

MERMEREN KOMB. A.D. 0,099 0,159 0,127 0,093 0,085 0,087 0,133 0,112 

AΛΚΟ ΕΛΛΑΣ 0,878 0,871 0,707 0,321 0,330 0,093 0,088 0,470 

ΑΛΟΥΜΥΛ 0,526 0,714 0,762 0,172 0,159 0,097 0,048 0,354 

ΕΛΑΣΤΡΟΝ 0,432 0,646 0,961 0,246 0,265 0,157 0,099 0,401 

ΕΛΒΑΛ 0,469 0,762 0,696 0,213 0,374 0,226 0,257 0,428 

ΕΤΕΜ 0,489 0,813 0,722 0,236 0,310 0,182 0,170 0,418 

ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΚΑΙ ΥΙΟΙ 0,907 1,038 0,860 0,428 0,323 0,265 0,226 0,578 

ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. 0,475 0,569 0,573 0,333 0,379 0,360 0,247 0,419 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ 0,495 0,694 0,630 0,326 0,307 0,175 0,205 0,405 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 1,191 1,780 2,001 0,489 0,732 0,583 0,406 1,026 

ΣΙΔΕΝΟΡ 0,612 1,097 1,188 0,442 0,692 0,401 0,182 0,659 

ΣΙΔΜΑ 0,586 0,989 0,894 0,319 0,421 0,262 0,263 0,533 

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2,905 4,643 4,139 0,876 1,196 0,552 0,439 2,107 

ΧΑΛΚΟΡ 0,859 1,592 1,197 0,356 0,745 0,374 0,256 0,768 

ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

M.O. 0,728 1,091 1,031 0,323 0,421 0,254 0,201   

Ο ετήσιος μέσος όρος του δείκτη P/BV για τον κλάδο Πρώτων Υλών κινείται μεταξύ 

των τιμών 1,091 και 0,201. Παράλληλα, η χαμηλότερη τιμή του δείκτη για την υπό 

εξέταση περίοδο ανήκει στην εταιρεία MERMEREN KOMB, ενώ ακολουθούν οι 

εταιρείες ΕΛΑΣΤΡΟΝ και ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ. Οι τιμές των δεικτών για 

τις εν λόγω εταιρείες είναι 0,112, 0,401 και 0,405 αντίστοιχα. Επομένως, ως 

υποψήφιες καταλληλότερες επενδυτικές επιλογές, στα πλαίσια του δείκτη P/BV, 

λογίζονται οι παραπάνω εταιρείες, από τη στιγμή που διαθέτουν τις χαμηλότερες 

τιμές δείκτη του κλάδου. 

 



130 
 

7.2.3. Κλάδος Πετρελαίου και Αερίου 

Πίνακας 7.7.: Ετήσιος Μέσος Όρος Δείκτη P/BV Κλάδου Πετρελαίου και Αερίου 

METOXH 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 M.O. 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 1,609 1,331 1,336 0,667 0,952 0,707 0,770 1,053 

ΜΟTOR OIL 6,194 5,989 4,547 2,584 3,165 1,836 1,178 3,642 

ΕΛΙΝΟΙΛ 2,707 3,164 3,398 1,919 1,093 0,635 0,325 1,891 

M.O. 3,503 3,495 3,094 1,723 1,736 1,059 0,757   

Όσον αφορά στον κλάδο Πετρελαίου και Αερίου, η ετήσια μέση τιμή του δείκτη τιμή 

προς λογιστική αξία κυμαίνεται μεταξύ των 0,757 και 3,503 μονάδων. Στα πλαίσια 

του κλάδου αυτού, όπως προκύπτει από την εξέταση του πίνακα, την καλύτερη 

επενδυτική επιλογή αποτελεί η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, η οποία έχει 

αποτιμηθεί από την αγορά με μεγάλη ακρίβεια, δηλαδή με μεγάλη εγγύτητα στη 

λογιστική της αξία (1,053). Συνεπώς, η εταιρεία αυτή λογίζεται ως η καταλληλότερη 

επένδυση από τον κλάδο Πετρελαίου και Αερίου, σύμφωνα με τον δείκτη τιμή 

μετοχής προς λογιστική αξία. 

7.2.4. Κλάδος Μηχανημάτων Βιομηχανικού Εξοπλισμού 

Πίνακας 7.8.: Ετήσιος Μέσος Όρος Δείκτη P/BV Κλάδου Μηχανημάτων Βιομηχανικού 

Εξοπλισμού 

METOXH 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 M.O. 

FRIGOGLASS 1,915 3,427 4,136 1,022 2,255 2,738 1,064 2,365 

KLEEMAN HELLAS 1,039 1,828 1,328 0,505 0,592 0,296 0,210 0,828 

MEVACO 0,793 1,078 0,857 0,519 0,418 0,282 0,306 0,608 

METKA A.E. 4,656 4,318 5,754 2,176 2,926 1,954 0,913 3,242 

SPIDER ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ 1,370 1,176 1,057 0,280 0,333 0,307 0,232 0,679 

M.O. 1,955 2,366 2,626 0,900 1,305 1,115 0,545   

Τέλος, στα πλαίσια του κλάδου Μηχανημάτων Βιομηχανικού Εξοπλισμού, η εικόνα 

του πίνακα τιμών φανερώνει πως υπάρχουν εταιρείες, οι οποίες είναι υπερτιμημένες, 

όπως επίσης και εταιρείες, οι οποίες εμφανίζονται υποτιμημένες. Συγκεκριμένα, οι 

εταιρείες ΜΕΤΚΑ και FRIGOGLASS αποτιμώνται από την αγορά αρκετά πάνω από 

την λογιστική τους αξία, με τιμές δεικτών 3,242 και 2,365 αντίστοιχα. Από την άλλη 

πλευρά, οι εταιρείες SPIDER και MEVACΟ εμφανίζονται υποτιμημένες (0,679 και 

0,608), ενώ η εταιρεία KLEEMAN φαίνεται πως έχει αποτιμηθεί από την αγορά 

σχετικά χαμηλότερα από τη λογιστική της αξία (0,828). Το γεγονός αυτό δύναται να 

αποδοθεί στην απουσία εμπιστοσύνης από το επενδυτικό κοινό στις εταιρείες 
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SPIDER και MEVACO, όσον αφορά στην μελλοντική τους πορεία, ενώ, παράλληλα, 

εκδηλώνεται η μεγάλη πίστη του κοινού στην θετική πορεία και εξέλιξη της ΜΕΤΚΑ 

και της FRIGOGLASS. Για το λόγο αυτό, ως κατάλληλη επένδυση από τον κλάδο 

αυτό, επιλέγεται η εταιρεία KLEEMAN, η οποία αν και σχετικά υποτιμημένη, 

παρουσιάζει καλές προοπτικές, σύμφωνα με τον δείκτη τιμής προς λογιστική αξία. 

7.3. Δείκτης κεφαλαιοποίησης προς κύκλο εργασιών ( Δείκτης C/S) 

Για τον υπολογισμό του δείκτη αυτού, πρέπει αρχικά να υπολογιστεί το μέγεθος της 

κεφαλαιοποίησης, το οποίο προκύπτει ως γινόμενο του συνολικού αριθμού των 

μετοχών της εταιρείας και της τρέχουσας αγοραίας τιμής της μετοχής. Εν συνεχεία, 

το γινόμενο αυτό διαιρείται με την αξία του κύκλου εργασιών σε ευρώ (πωλήσεις) 

και το πηλίκο αυτής της διαίρεσης αντιπροσωπεύει τον δείκτη κεφαλαιοποίησης προς 

κύκλο εργασιών. Συνεπώς, ως δεδομένα υπολογισμού λαμβάνονται ο μέσος ετήσιος 

όρος κεφαλαιοποίησης, ο οποίος προκύπτει από τους τετραμηνιαίους δείκτες 

κεφαλαιοποίησης, όπως επίσης και η αξία του κύκλου εργασιών, όπως απεικονίζεται 

στις ετήσιες λογιστικές καταστάσεις της εταιρείας 

Φυσικά, μία χαμηλή τιμή του συγκεκριμένου δείκτη αποτελεί ένδειξη μεγάλης 

πιθανότητας κεφαλαιακών κερδών για τον επενδυτή και συνηγορεί στην απόκτηση 

της. Αντίθετα, μια υψηλή τιμή του δείκτη αυτού, φανερώνει πως η ικανότητα 

πραγματοποίησης πωλήσεων της εταιρείας δεν είναι ικανοποιητική και συνεπώς, δεν 

ενδείκνυται η απόκτηση της. Εν γένει, ο συγκεκριμένος δείκτης θα μπορούσε να 

εκληφθεί ως μέτρο της επιθυμίας του συνόλου της αγοράς να επενδύσει στις 

πωλήσεις της υπό εξέταση εταιρείας. 
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7.3.1. Κλάδος Τροφίμων και Ποτών 

Ετήσιος Μέσος Όρος Τετραμηνιαίων Δεικτών P/S 

Πίνακας 7.9.: Ετήσιος Μέσος Όρος Τετραμηνιαίων Δεικτών C/S Κλάδου Τροφίμων και Ποτών 

METOXH 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 M.O. 

ΓΑΛΑΞΙΔΙ 0,399 0,696 0,873 0,453 0,329 0,202 0,171 0,446 

ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 0,618 1,326 1,243 0,749 0,356 0,392 0,298 0,712 

COCA COLA HBC 1,033 1,014 1,208 0,846 0,738 0,999 0,795 0,948 

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 0,726 1,159 0,833 0,625 0,441 0,241 0,186 0,601 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ 0,410 0,348 0,681 0,536 0,235 0,115 0,151 0,354 

ΕΛΓΕΚΑ 0,162 0,227 0,227 0,114 0,092 0,063 0,042 0,132 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 0,262 0,780 0,800 0,251 0,118 0,071 0,049 0,333 

ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. 0,686 0,792 0,889 0,775 0,465 0,518 0,557 0,669 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ 0,229 0,416 0,537 0,248 0,158 0,092 0,081 0,252 

ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ 0,444 0,614 0,398 0,182 0,184 0,000 0,000 0,260 

ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ 0,249 0,257 0,194 0,094 0,157 0,163 0,142 0,180 

ΚΡΕΚΑ 0,711 0,784 0,643 0,353 0,230 0,149 0,097 0,424 

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ 2,175 2,449 2,251 1,985 1,845 1,250 0,352 1,758 

ΚΡΙ-ΚΡΙ 0,761 0,852 1,356 0,748 0,821 0,577 0,496 0,802 

ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ 2,854 3,160 2,528 1,570 1,335 1,253 0,718 1,917 

ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ 0,119 0,193 0,170 0,267 0,271 0,281 0,221 0,217 

ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. ΚΑΙ ΥΙΟΣ 0,564 0,559 0,522 0,309 0,235 0,266 0,157 0,373 

ΝΗΡΕΥΣ 0,755 1,507 1,156 0,584 0,290 0,227 0,187 0,672 

ΝΙΚΑΣ 0,941 1,056 0,843 0,722 0,333 0,289 0,246 0,633 

ΠΕΡΣΕΥΣ 0,255 0,444 0,536 0,256 0,159 0,102 0,070 0,260 

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ 0,596 0,885 1,099 0,556 0,740 0,458 0,150 0,641 

ΣΕΛΟΝΤΑ 1,105 2,267 2,656 0,682 0,301 0,294 0,204 1,073 

ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ 1,287 1,277 0,938 0,591 0,646 0,530 0,499 0,824 

M.O. 0,754 1,003 0,982 0,587 0,456 0,371 0,255   

Για τον κλάδο Τροφίμων και Ποτών, η μέση ετήσια τιμή του δείκτη C/S κυμαίνεται 

μεταξύ των τιμών 0,255 και 1,003. Παράλληλα, οι χαμηλότερες τιμές του δείκτη 

αυτού παρουσιάζονται από τις εταιρείες ΕΛΓΕΚΑ, ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ ΚΑΙ 

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ. Όπως έχει αναφερθεί όμως, η εταιρεία ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ 

εντάσσεται στην κατηγορία επιτήρησης, με αποτέλεσμα υποψήφιες επενδυτικές 

επιλογές του κλάδου να λογίζονται οι εταιρείες ΕΛΓΕΚΑ και ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ, με 

τιμές δεικτών 0,132 και 0,217 αντίστοιχα. 
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7.3.2. Κλάδος Πρώτων Υλών 

Πίνακας 7.10.: Ετήσιος Μέσος Όρος Τετραμηνιαίων Δεικτών C/S Κλάδου Πρώτων Υλών 

METOXH 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 M.O. 

MERMEREN KOMB. A.D. 0,182 0,224 0,308 0,208 0,123 0,119 0,205 0,196 

AΛΚΟ ΕΛΛΑΣ 0,214 0,201 0,166 0,109 0,100 0,036 0,026 0,122 

ΑΛΟΥΜΥΛ 0,301 0,317 0,363 0,184 0,124 0,073 0,048 0,202 

ΕΛΑΣΤΡΟΝ 0,315 0,297 0,517 0,239 0,273 0,165 0,136 0,277 

ΕΛΒΑΛ 0,333 0,447 0,486 0,222 0,272 0,000 0,000 0,252 

ΕΤΕΜ 0,404 0,435 0,494 0,205 0,227 0,115 0,100 0,283 

ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΚΑΙ ΥΙΟΙ 0,479 0,366 0,372 0,199 0,240 0,181 0,160 0,285 

ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. 0,654 1,216 1,215 0,849 1,009 1,136 0,929 1,001 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ 0,230 0,233 0,239 0,126 0,142 0,080 0,083 0,162 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 0,800 1,347 1,833 0,842 0,884 0,493 0,297 0,928 

ΣΙΔΕΝΟΡ 0,280 0,524 0,923 0,416 0,448 0,259 0,156 0,429 

ΣΙΔΜΑ 0,165 0,284 0,359 0,172 0,148 0,075 0,058 0,180 

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 0,449 0,925 1,906 0,837 0,714 0,708 0,388 0,847 

ΧΑΛΚΟΡ 0,233 0,298 0,322 0,134 0,202 0,073 0,051 0,188 

ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

M.O. 0,336 0,474 0,634 0,316 0,327 0,234 0,176   

Όσον αφορά στον κλάδο Πρώτων Υλών, είναι έκδηλη η εμφάνιση πολύ χαμηλών 

τιμών του δείκτη από το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον 

κλάδο αυτό. Συγκεκριμένα, οι ετήσιες μέσες τιμές του δείκτη κυμαίνονται μεταξύ 

των 0,176 και των 0,634 μονάδων. Οι χαμηλότερες τιμές του δείκτη αυτού για την 

περίοδο 2005-2011 εμφανίζονται από τις επιχειρήσεις MERMEREN, ALCO, 

ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ, οι οποίες είναι όλες κάτω από 

τις 0,120 μονάδες. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στα μικρά περιθώρια κέρδους, τα 

οποία παρουσιάζουν οι εταιρείες του κλάδου αυτού. Κατά συνέπεια, η αξιοπιστία του 

εν λόγω δείκτη για την σύγκριση επιχειρήσεων εντός του κλάδου, είναι μειωμένη. 

Λόγω των τόσο χαμηλών τιμών των δεικτών, κρίνεται αναγκαίο οι επιλογές από τον 

συγκεκριμένο κλάδο να παρουσιαστούν με επιφύλαξη. Οι επιλογές για τις 

επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν δυνητικά να καταστήσουν ελκυστικές επενδύσεις, 

σύμφωνα με το δείκτη C/S, είναι οι ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ, ΑΛΚΟ και 

ΧΑΛΚΟΡ. Ο λόγος που στις επιλογές δεν συμπεριλήφθηκε η εταιρεία ΣΙΔΜΑ 

έγκειται στην ένταξη της στην κατηγορία επιτήρησης. 
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7.3.3. Κλάδος Πετρελαίου και Αερίου 

Πίνακας 7.11.: Ετήσιος Μέσος Όρος Τετραμηνιαίων Δεικτών C/S Κλάδου Πετρελαίου και 

Αερίου 

METOXH 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 M.O. 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 0,449 0,409 0,391 0,239 0,338 0,238 0,210 0,325 

ΜΟTOR OIL 0,492 0,555 0,470 0,225 0,251 0,139 0,088 0,317 

ΕΛΙΝΟΙΛ 0,201 0,208 0,186 0,115 0,091 0,050 0,032 0,126 

M.O. 0,381 0,391 0,349 0,193 0,227 0,142 0,110   

Από την παρατήρηση του πίνακα τιμών του κλάδου Πετρελαίου και Αερίου, 

συνάγεται πως και ο τρεις επιχειρήσεις παρουσιάζουν χαμηλές τιμές του δείκτη για 

την υπό εξέταση περίοδο, με χαμηλότερη την τιμή της εταιρείας ΕΛΙΝΟΙΛ (0,126). 

Παράλληλα, ακολουθούν οι εταιρείες MOTOR OIL και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, 

με τιμές δεικτών 0,317 και 0,325 αντίστοιχα. Λόγω των χαμηλών τιμών που 

παρουσιάζουν οι εταιρείες, κρίνεται λογική η θεώρηση πως και οι τρεις αποτελούν 

δυνητικά αξιόλογες επενδυτικές επιλογές, σύμφωνα με τον δείκτη κεφαλαιοποίησης 

προς κύκλο εργασιών, και επομένως, είναι αναγκαία η προσθήκη τους σε αυτή την 

κατηγορία. 

7.3.4. Κλάδος Μηχανημάτων Βιομηχανικού Εξοπλισμού 

Πίνακας 7.12.:Ετήσιος Μέσος Όρος Τετραμηνιαίων Δεικτών C/S Κλάδου Μηχανημάτων 

Βιομηχανικού Εξοπλισμού 

METOXH 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 M.O. 

FRIGOGLASS 0,644 1,151 1,609 0,892 0,701 0,845 0,552 0,913 

KLEEMAN HELLAS 0,765 1,110 1,075 0,615 0,502 0,416 0,269 0,679 

MEVACO 0,982 0,919 1,200 0,785 0,770 0,374 0,323 0,765 

METKA A.E. 1,749 1,542 2,769 1,487 1,355 0,771 0,364 1,434 

SPIDER ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ 1,241 1,085 0,939 0,299 0,241 0,204 0,196 0,601 

M.O. 1,076 1,162 1,519 0,816 0,714 0,522 0,341   

Στα πλαίσια του κλάδου Μηχανημάτων Βιομηχανικών Κατασκευών, ο ετήσιος μέσος 

όρος του δείκτη C/S κυμαίνεται μεταξύ των τιμών 0,341 και 1,519. Τις χαμηλότερες 

τιμές του δείκτη παρουσιάζει η εταιρεία SPIDER (0,601), ενώ χαμηλές τιμές του 

δείκτη παρουσιάζουν και οι εταιρείες MEVACO, KLEEMAN και FRIGOGLASS 

(0,765, 0,679 και 0.913 αντίστοιχα). Συγκεκριμένα, μόνο η εταιρεία ΜΕΤΚΑ 

εμφανίζει τιμή δείκτη μεγαλύτερη της μονάδας, πράγμα που σημαίνει πως η 

κεφαλαιοποίηση της ξεπερνά τον ετήσιο κύκλο εργασιών της κατά περίπου 40%. Για 

όλους τους παραπάνω λόγους, από τον κλάδο αυτό επιλέγονται οι εταιρείες 
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MEVACO και KLEEMAN ως καταλληλότερες προς επένδυση, σύμφωνα με τον 

δείκτη κεφαλαιοποίησης προς κύκλο εργασιών. Καθώς η εταιρεία SPIDER βρίσκεται 

σε καθεστώς επιτήρησης. 

7.4. Μερισματική απόδοση 

Το μέρισμα ανά μετοχή αποτελεί το αποδιδόμενο ποσοστό επί των κερδών της 

εταιρείας, το οποίο χορηγείται στους επενδυτές, οι οποίοι κατέχουν μετοχές της. Με 

άλλα λόγια, το μέρισμα αποτελεί μία μορφή ανταμοιβής των μετόχων της εταιρείας, 

καθώς εκφράζει τις θετικές λαμβανόμενες ταμειακές ροές της επένδυσης. 

Συγκεκριμένα, ο δείκτης αυτός εκφράζει το αποδιδόμενο μέρισμα ως ποσοστό της 

τρέχουσας αγοραίας τιμής της μετοχής, για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

Για τον υπολογισμό του δείκτη μερισματικής απόδοσης, είναι αναγκαία η εύρεση του 

πηλίκου της διαίρεσης μεταξύ του αποδιδόμενου μερίσματος από την επιχείρηση και 

της τρέχουσας αγοραίας τιμής της μετοχής. Το μέγεθος του μερίσματος λαμβάνεται 

από τις ετήσιες λογιστικές καταστάσεις της εταιρείας, ενώ ως τρέχουσα αγοραία τιμή 

λογίζεται η τιμή της μετοχής την τελευταία ημέρα του έτους. Στη συνέχεια, το πηλίκο 

αυτό πολλαπλασιάζεται με το 100, με αποτέλεσμα την τιμή του δείκτη μερισματικής 

απόδοσης. 

Υψηλές τιμές του συγκεκριμένου δείκτη ερμηνεύονται ως θετικές από τους 

επενδυτές, επειδή ακόμα και στην περίπτωση της πτώσης της τρέχουσας αγοραίας 

τιμής της μετοχής, συνεχίζουν να λαμβάνουν ταμειακές ροές με την μορφή 

μερίσματος. 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

7.4.1. Κλάδος Τροφίμων και Ποτών 

Πίνακας 7.13.:Μερισματική Απόδοση Κλάδου Τροφίμων και Ποτών 

METOXH 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 M.O. 

ΓΑΛΑΞΙΔΙ 3,175 2,830 2,459 0,000 0,000 0,000 0,000 1,209 

ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 127,273 27,624 16,000 0,000 0,000 0,000 0,000 24,414 

COCA COLA HBC 2,111 1,885 0,978 3,115 1,997 0,000 0,000 1,441 

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 14,706 0,000 6,944 0,000 0,000 0,000 0,000 3,093 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ΕΛΓΕΚΑ 44,444 21,583 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,432 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 51,282 14,184 2,636 0,000 0,000 0,000 0,000 9,729 

ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. 5,109 3,684 4,545 4,969 15,385 0,000 0,000 4,813 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ 2,679 0,446 0,461 0,676 1,099 0,000 1,880 1,034 

ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ 0,380 2,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,344 

ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ 0,000 0,000 3,275 4,566 7,098 0,000 0,000 2,134 

ΚΡΕΚΑ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ 0,462 0,575 0,267 0,604 0,293 0,000 0,000 0,314 

ΚΡΙ-ΚΡΙ 10,458 12,788 4,444 6,228 0,000 0,000 0,000 4,846 

ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ 2,869 1,838 2,521 5,172 1,389 0,000 0,000 1,970 

ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ 0,000 0,000 0,000 0,000 4,142 0,000 0,000 0,592 

ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. ΚΑΙ ΥΙΟΣ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ΝΗΡΕΥΣ 4,098 2,030 3,413 0,000 0,000 0,000 0,000 1,363 

ΝΙΚΑΣ 4,727 0,000 0,558 0,000 0,000 0,000 0,000 0,755 

ΠΕΡΣΕΥΣ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ΣΕΛΟΝΤΑ 9,852 6,342 5,272 0,000 0,000 0,000 0,000 3,067 

ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

M.O. 12,332 4,254 2,338 1,101 1,365 0,000 0,082   

Όπως γίνεται φανερό από την εξέταση του πίνακα με τις μερισματικές αποδόσεις των 

εταιρειών του κλάδου Τροφίμων και Ποτών, η πλειονότητα των εταιρειών δεν έχει 

αποδώσει μέρισμα στους μετόχους της κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας. Το 

δεδομένο αυτό αποτελεί ενδεικτικό της δύσκολης κατάστασης που επικρατεί τα 

τελευταία χρόνια στον κλάδο, μετά την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης. Επομένως, 

οι μετοχές, οι οποίες θα θεωρηθούν ως υποψήφιες προς επένδυση, είναι εκείνες, οι 

οποίες απέδωσαν υψηλό μέρισμα στους μετόχους τους, εντός των δύο αυτών χρόνων, 

αλλά και πρωτύτερα, Συγκεκριμένα, οι εταιρείες αυτές είναι οι ΚΡΙ-ΚΡΙ και 

ΚΑΝΑΚΗΣ, οι οποίες χορήγησαν υψηλό μέρισμα πρόσφατα, όπως και η εταιρεία 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ, η οποία απέδωσε μέρισμα το έτος 2011, παρά το σχετικά 

χαμηλό ύψος του. 
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7.4.2. Κλάδος Πρώτων Υλών 

Πίνακας 7.14.: Μερισματική Απόδοση Κλάδου Πρώτων Υλών 

METOXH 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 M.O. 

MERMEREN KOMB. A.D. 8,895 4,950 4,950 1,939 9,884 18,857 0,000 7,068 

AΛΚΟ ΕΛΛΑΣ 0,990 0,922 0,990 2,255 0,000 0,000 0,000 0,737 

ΑΛΟΥΜΥΛ 0,448 1,948 2,745 7,807 0,000 0,000 0,000 1,850 

ΕΛΑΣΤΡΟΝ 0,000 0,000 0,000 2,155 0,000 0,000 0,000 0,308 

ΕΛΒΑΛ 0,962 1,149 1,572 0,000 0,000 0,000 0,000 0,526 

ΕΤΕΜ 4,248 1,916 1,092 0,000 0,000 0,000 0,000 1,037 

ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΚΑΙ ΥΙΟΙ 0,980 2,273 2,655 0,000 0,000 0,000 0,000 0,844 

ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. 3,529 2,885 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,916 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ 4,926 1,730 3,521 3,778 0,000 0,000 0,000 1,994 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 5,548 5,059 3,725 2,759 0,000 0,000 0,000 2,442 

ΣΙΔΕΝΟΡ 5,016 2,815 2,461 0,000 0,000 0,000 0,000 1,470 

ΣΙΔΜΑ 3,871 4,195 2,788 0,000 0,000 0,000 0,000 1,551 

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ΧΑΛΚΟΡ 3,495 2,053 1,911 0,000 0,000 0,000 0,000 1,066 

ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

M.O. 2,861 2,126 1,894 1,380 0,659 1,257 0,000   

Όπως και στον κλάδο Τροφίμων και Ποτών, έτσι και στον κλάδο Πρώτων Υλών, 

επικρατούν εν γένει παρόμοιες συνθήκες, όσον αφορά στην απόδοση μερίσματος. 

Συγκεκριμένα, και στην περίπτωση αυτού του κλάδου, οι εταιρείες δεν αποδίδουν 

μερίσματα την τελευταία διετία. Για το λόγο αυτό, για την επιλογή των 

καταλληλότερων επενδύσεων, σύμφωνα με την μερισματική απόδοση, είναι 

απαραίτητη η εξέταση των μερισμάτων παλαιότερων χρήσεων. Από τη συγκεκριμένη 

εξέταση διαφαίνεται πως τις καλύτερες υποψήφιες επενδυτικές επιλογές του κλάδου 

αυτού συνιστούν η εταιρεία MERMEREN ΚΟΜΒ. και ο όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. 

Και οι δύο εταιρείες παρουσιάζουν τα πιο πρόσφατα και υψηλότερα χορηγηθέντα 

μερίσματα, με αποτέλεσμα αυτοί να είναι οι λόγοι που επιλέγονται, πληρώντας τα 

κριτήρια του μεγέθους και της διάρκειας. 

7.4.3. Κλάδος Πετρελαίου και Αερίου 

Πίνακας 7.15.: Μερισματική Απόδοση Κλάδου Πετρελαίου και Αερίου 

METOXH 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 M.O. 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 2,357 2,682 3,103 5,556 3,841 5,119 7,064 4,246 

ΜΟTOR OIL 4,797 5,149 6,698 5,540 4,970 3,531 6,861 5,364 

ΕΛΙΝΟΙΛ 3,440 1,075 0,000 0,000 2,193 0,000 0,000 0,958 

M.O. 3,531 2,969 3,267 3,699 3,668 2,884 4,642   
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Στον κλάδο Πετρελαίου και Αερίου, όσον αφορά στη μερισματική απόδοση, η 

κατάσταση παρουσιάζεται σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με τους προηγούμενους 

κλάδους. Παρατηρείται, λοιπόν, πως από τις τρεις εταιρείες του κλάδου, οι δύο εξ 

αυτών εμφανίζουν συνεχή και υψηλή χορήγηση μερίσματος. Οι εταιρείες αυτές είναι 

η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και η MOTOR OIL, με ποσοστό μερίσματος 4,246 και 

5,364 επί των κερδών, αντίστοιχα. Επομένως, σύμφωνα με τον δείκτη της 

μερισματικής απόδοσης, επιλέγεται ως υποψήφια προς επένδυση πρώτα η εταιρεία 

MOTOR OIL, λόγω του μεγαλύτερου ποσοστού μερίσματος του κλάδου, και εν 

συνεχεία, επιλέγεται η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, η οποία με τη σειρά της αποδίδει 

υψηλό και συνεχές μέρισμα στους μετόχους της, κατά την εξετασθείσα περίοδο. 

7.4.4. Κλάδος Μηχανημάτων Βιομηχανικού Εξοπλισμού 

Πίνακας 7.16.: Μερισματική Απόδοση Κλάδου Μηχανημάτων Βιομηχανικού Εξοπλισμού 

METOXH 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 M.O. 

FRIGOGLASS 3,419 2,912 2,330 22,906 2,000 0,000 0,000 4,795 

KLEEMAN HELLAS 9,259 5,525 7,033 6,383 5,217 4,310 0,000 5,390 

MEVACO 3,933 5,283 6,009 0,000 0,000 0,000 0,000 2,175 

METKA A.E. 3,326 3,922 3,243 6,042 2,049 5,096 12,584 5,180 
SPIDER ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& 
ΥΙΟΙ 1,154 1,983 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,448 

M.O. 4,218 3,925 3,723 7,066 1,853 1,881 2,517   

Τέλος, στον κλάδο Μηχανημάτων Βιομηχανικού Εξοπλισμού, παρατηρούνται 

σχετικά μεγάλες αποκλίσεις, οι οποίες παρουσιάζονται μεταξύ των μερισμάτων που 

αποδίδονται από τις επιμέρους εταιρείες. Συγκεκριμένα, η εταιρεία ΜΕΤΚΑ 

παρουσιάζει την υψηλότερη μερισματική απόδοση, ενώ εξίσου ψηλά βρίσκονται και 

οι εταιρείες KLEEMAN και FRIGOGLASS, με την τελευταία, όμως, να μην έχει 

αποδώσει μέρισμα κατά την τελευταία διετία. Από την άλλη πλευρά, οι εταιρείες 

MEVACO και SPIDER ΠΕΤΣΙΟΣ παρουσιάζουν χαμηλές μερισματικές αποδόσεις. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα αυτά, οι εταιρείες του κλάδου Μηχανημάτων 

Βιομηχανικού Εξοπλισμού, οι οποίες λογίζονται ως καταλληλότερες για τη 

διενέργεια επενδύσεων, είναι οι εταιρείες ΜΕΤΚΑ, KLEEMAN, και FRIGOGLASS. 

Η εταιρεία FRIGOGLASS συμπεριλαμβάνεται στις επιλογές λόγω του υψηλού 

αποδιδόμενου μερίσματος, παρόλο που δεν απέδωσε μέρισμα την τελευταία διετία. 
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7.5. Επιλογή Μετοχών 

Στους πίνακες που ακολουθούν πραγματοποιείται η απεικόνιση των αποτελεσμάτων, 

τα οποία υπολογίστηκαν με τη χρήση της μεθόδου της θεμελιώδους ανάλυσης, στα 

πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας. Ειδικότερα, εν συνεχεία παρατίθενται οι 

ετήσιοι μέσοι όροι των τιμών των δεικτών όπως υπολογίστηκαν σε προηγούμενα 

σημεία του κεφαλαίου, για την υπό εξέταση χρονική περίοδο, δηλαδή την περίοδο 

2005-2011. Μέσω της επισκόπησης των τιμών αυτών, θα καταστεί δυνατή η εξαγωγή 

των δέκα πιο αξιόλογων μακροπρόθεσμων επενδυτικών επιλογών. 

Φυσικά, για την εξαγωγή των τελικών αποτελεσμάτων της θεμελιώδους ανάλυσης, 

δεν αρκεί η μονόπλευρη εξέταση των αριθμητικών τιμών των δεικτών. Αναγκαία 

κρίνεται και η επισκόπηση των μεγεθών, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως εισροές για 

τον υπολογισμό αυτών των δεικτών, όπως επίσης και η μελέτη των επιμέρους 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων, ούτως ώστε να φανερωθούν 

και άλλες σημαντικές μεταβλητές, όπως η κεφαλαιακή διάρθρωση των εταιρειών. 

Μόνο μέσω των διαδικασιών αυτών καθίσταται δυνατή η σφαιρική ανάλυση των 

θεμελιωδών μεγεθών, και κατά συνέπεια, η ορθότητα και η αξιοπιστία των 

αποτελεσμάτων. 

Στα πλαίσια της ανάλυσης που διενεργήθηκε στα προηγούμενα μέρη της εργασίας, 

παρατέθηκαν βασικά στοιχεία για την τρέχουσα αλλά και τη μελλοντική πορεία 

τεσσάρων κλάδων δραστηριότητας. Όσον αφορά στον κλάδο Τροφίμων και Ποτών, η 

μείωση της εγχώριας κατανάλωσης ως επίπτωση της οικονομικής κρίσης επηρέασε 

ιδιαιτέρως την τωρινή κατάσταση, όπως επίσης και τις προβλέψεις για την 

μελλοντική εξέλιξη του. Απόρροια του γεγονότος αυτού είναι η ύπαρξη ελάχιστων 

αξιόλογων επενδυτικών επιλογών, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν τμήμα 

ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Στη συνέχεια, λίγο καλύτερες συνθήκες 

επικρατούν στον κλάδο Πρώτων Υλών, ο οποίος όμως επηρεάστηκε σαφώς από την 

σύνδεση του με τον κατασκευαστικό κλάδο και την πτώση της οικοδομικής 

δραστηριότητας, με αποτέλεσμα την επιδείνωση της πορείας των εταιρειών, που 

δραστηριοποιούνται στα πλαίσια του. Επιπρόσθετα, ο κλάδος Μηχανημάτων 

Βιομηχανικού Εξοπλισμού παρουσιάζει αξιοπρεπή πορεία, λαμβάνοντας υπόψη τις 

συνέπειες της οικονομικής κρίσης, και εκφράζονται θετικές προσδοκίες για την 

μελλοντική εξέλιξη του. Οι θετικές αυτές προσδοκίες απορρέουν από την καλή 
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πορεία αρκετών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια του, και υπάρχει 

μεγάλη πιθανότητα να συμπεριληφθούν στην τελική επιλογή. Τέλος, ο κλάδος 

Πετρελαίου και Αερίου εμφανίζει την καλύτερη επιμέρους πορεία ως κλάδος 

δραστηριότητας, παρέχοντας αξιόλογες και σταθερές επενδυτικές επιλογές, οι οποίες 

πρέπει να συμπεριληφθούν στην τελική επιλογή. 

7.5.1. Κλάδος Τροφίμων και Ποτών 

Πίνακας 7.17.:Συγκεντρωτικός Πίνακας Δεικτών Κλάδου Τροφίμων και Ποτών 

METOXH P/E P/BV C/S ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΓΑΛΑΞΙΔΙ 13,530 0,672 0,446 1,209 

ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 8,989 2,457 0,712 24,414 

COCA COLA HBC 16,020 2,082 0,948 1,441 

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 96,339 0,908 0,601 3,093 

ΕΛΛΗΝ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ 12,964 0,413 0,354 0,000 

ΕΛΓΕΚΑ 8,962 0,424 0,132 9,432 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ 9,727 0,849 0,333 9,729 

ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. 8,407 0,862 0,669 4,813 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ 22,298 0,399 0,252 1,034 

ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ 13,222 1,961 0,260 0,344 

ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ 34,770 0,324 0,180 2,134 

ΚΡΕΚΑ 51,517 0,579 0,424 0,000 

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ 376,189 2,460 1,758 0,314 

ΚΡΙ-ΚΡΙ 8,082 1,138 0,802 4,846 

ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ 21,971 0,490 1,917 1,970 

ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ 4,680 0,267 0,217 0,592 

ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. ΚΑΙ ΥΙΟΣ 33,060 0,630 0,373 0,000 

ΝΗΡΕΥΣ 74,386 0,735 0,672 1,363 

ΝΙΚΑΣ 12,283 2,802 0,633 0,755 

ΠΕΡΣΕΥΣ 36,383 1,324 0,260 0,000 

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΛΟΙ 31,069 0,934 0,641 0,000 

ΣΕΛΟΝΤΑ 73,206 1,023 1,073 3,067 

ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ 901,111 0,628 0,824 0,000 

Από τον κλάδο Τροφίμων και Ποτών, οι μετοχές οι οποίες παρουσίασαν τις 

καλύτερες επιδόσεις, τόσο κατά τον υπολογισμό των δεικτών, όσο και από την 

εξέταση των βασικών χρηματοοικονομικών μεγεθών τους, είναι οι μετοχές των 

εταιρειών ΚΡΙ-ΚΡΙ και ΚΑΝΑΚΗΣ.  

Για το λόγο αυτό, αυτές οι δύο μετοχές συνιστούν τις επιλογές από τον κλάδο αυτό. 

Συγκεκριμένα, η μετοχή της εταιρείας ΚΡΙ-ΚΡΙ εμφανίζει χαμηλό δείκτη P/E, σε 
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σχέση με τις υπόλοιπες μετοχές του κλάδου. Επίσης, η αποτίμηση της από την αγορά 

είναι πολύ κοντά στην πραγματική λογιστική της αξία, όπως φαίνεται από τον δείκτη 

P/BV. Ακόμη, η τιμή του δείκτη κεφαλαιοποίησης προς κύκλο εργασιών είναι 

χαμηλή για την εταιρεία, ενώ η μερισματική της απόδοση είναι από τις υψηλότερες, 

συγκρινόμενη με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου. 

 Όσον αφορά στην εταιρεία ΚΑΝΑΚΗΣ, αυτή παρουσιάζει παρόμοια χαμηλό δείκτη 

P/E με την εταιρεία ΚΡΙ-ΚΡΙ, ενώ σύμφωνα με τον δείκτη P/BV, εμφανίζεται 

υποτιμημένη στα πλαίσια της αγοράς. Σχετικά με τον δείκτη κεφαλαιοποίησης προς 

κύκλο εργασιών, εμφανίζεται από την εταιρεία χαμηλή τιμή του δείκτη, ενώ η 

μερισματική απόδοση της αποτελεί και αυτή από τις υψηλότερες του κλάδου 

Τροφίμων και Ποτών. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως και οι δύο εταιρείες ήταν από 

τις ελάχιστες που παρουσίασαν διαδοχικά και συνεχόμενα κέρδη καθ ’όλη τη 

διάρκεια της επταετίας 2005-2012, στα πλαίσια του κλάδου. 

Κατά συνέπεια, είναι λογική η θεώρηση των δύο αυτών μετοχών ως τις 

ελκυστικότερες επενδυτικές επιλογές από τον συγκεκριμένο κλάδο, καθώς αυτή 

στηρίζεται στις ικανοποιητικές τιμές των δεικτών των μετοχών και των βασικών 

μεγεθών των εταιρειών. 

7.5.2. Κλάδος Πρώτων Υλών 

Πίνακας 7.18.: Συγκεντρωτικός Πίνακας Δεικτών Κλάδου Πρώτων Υλών 

METOXH P/E P/BV C/S ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

MERMEREN KOMB. A.D. 12,988 0,112 0,196 7,068 

AΛΚΟ ΕΛΛΑΣ 53,144 0,470 0,122 0,737 

ΑΛΟΥΜΥΛ 11,729 0,354 0,202 1,850 

ΕΛΑΣΤΡΟΝ 21,645 0,401 0,277 0,308 

ΕΛΒΑΛ 18,233 0,428 0,252 0,526 

ΕΤΕΜ 33,178 0,418 0,283 1,037 

ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΚΑΙ ΥΙΟΙ 19,271 0,578 0,285 0,844 

ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. 23,139 0,419 1,001 0,916 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ 14,455 0,405 0,162 1,994 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 15,938 1,026 0,928 2,442 

ΣΙΔΕΝΟΡ 15,129 0,659 0,429 1,470 

ΣΙΔΜΑ 11,791 0,533 0,180 1,551 

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 18,623 2,107 0,847 0,000 

ΧΑΛΚΟΡ 25,958 0,768 0,188 1,066 

ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ - - - 0,000 
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Στον κλάδο Πρώτων Υλών, οι μετοχές οι οποίες ξεχώρισαν, μέσω της επίδοσης τους, 

είναι οι εταιρείες ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ΜΕRMEREN KOMB. ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Όπως διαφαίνεται από την εξέταση των επιμέρους δεικτών και των 

οικονομικών μεγεθών τους, αυτές οι εταιρείες αποτελούν τις βέλτιστες επενδυτικές 

επιλογές από τον κλάδο αυτό. 

Ειδικότερα, ο όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ παρουσιάζει σχετικά χαμηλό δείκτη τιμής 

προς κέρδη ανά μετοχή, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου, ενώ 

αποτιμάται από την αγορά σχεδόν ακριβώς στην πραγματική του λογιστική αξία. 

Επίσης, εμφανίζει ικανοποιητική τιμή δείκτη κεφαλαιοποίησης προς κύκλο εργασιών, 

ενώ αποδίδει στους μετόχους του το δεύτερο μεγαλύτερο μέρισμα ως ποσοστό 

κερδών, στα πλαίσια του υπό εξέταση κλάδου. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί πως ο 

όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αποτελεί τη μοναδική εταιρεία, η οποία πραγματοποιεί 

κέρδη σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 2005-2012. 

Η εταιρεία MERMEREN KOMB. παρουσιάζει την τρίτη χαμηλότερη τιμή δείκτη P/E 

στον κλάδο Πρώτων Υλών. Επίσης, η μετοχή αυτή λογίζεται ως εμφανώς 

υποτιμημένη στα πλαίσια της αγοράς, καθώς η τιμή του δείκτη P/BV είναι ιδιαιτέρως 

χαμηλή. Το ίδιο συμβαίνει και με την τιμή του δείκτη C/S για την συγκεκριμένη 

εταιρεία. Παρόλα αυτά, η εταιρεία παρουσίασε κέρδη όλα τα έτη της υπό εξέταση 

περιόδου σε αντίθεση με την πλειονότητα των υπολοίπων επιχειρήσεων, με εξαίρεση 

το 2011. Παράλληλα, η μερισματική της απόδοση τυγχάνει να είναι η υψηλότερη του 

κλάδου. αποδίδοντας στους μετόχους της 7% των κερδών της ως μέρισμα. 

Τέλος, η εταιρεία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, παρουσιάζει και αυτή με τη σειρά 

της μία από τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη P/E, στα πλαίσια του κλάδου. 

Παράλληλα, η μετοχή της εμφανίζεται αρκετά υπερτιμημένη, όπως προκύπτει από 

την εξέταση της τιμής του δείκτη P/BV, ενώ χαμηλή τιμή παρουσιάζει ο δείκτης C/S. 

Εντούτοις, η εταιρεία δεν αποδίδει μερίσματα, γεγονός το οποίο αποθαρρύνει τους 

επενδυτές από την απόκτηση μετοχών της. Παρόλα αυτά, πρέπει να ληφθεί υπόψη 

πως η εν λόγω εταιρεία πραγματοποίησε κέρδη στις περισσότερες χρήσεις της 

περιόδου 2005-2011, σε αντίθεση με εταιρείες του κλάδου, οι οποίες παρουσίασαν 

καλύτερες τιμές δεικτών. Για το λόγο αυτό, η συγκεκριμένη εταιρεία περιλαμβάνεται 

στην τελική επιλογή κατάλληλων επενδύσεων, στα πλαίσια του κλάδου Πρώτων 

Υλών. 
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7.5.3. Κλάδος Μηχανημάτων Βιομηχανικού Εξοπλισμού 

Πίνακας 7.19.: Συγκεντρωτικός Πίνακας Δεικτών Κλάδου Μηχανημάτων Βιομηχανικού 

Εξοπλισμού 

METOXH P/E P/BV C/S ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 
FRIGOGLASS 19,759 2,365 0,913 4,795 

KLEEMAN HELLAS 56,017 0,828 0,679 5,390 

MEVACO 20,621 0,608 0,765 2,175 

METKA A.E. 11,139 3,242 1,434 5,180 

SPIDER ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& 
ΥΙΟΙ 89,472 0,679 0,601 0,448 

Στον κλάδο Μηχανημάτων Βιομηχανικού Εξοπλισμού, η κατάσταση διαφαίνεται 

σαφώς καλύτερη από τους κλάδους που αναλύθηκαν προηγουμένως. Εντός του 

κλάδου αυτού υπάρχουν εταιρείες με αξιόλογη θετική πορεία, κατά την περίοδο 

2005-2011, γεγονός το οποίο διαφαίνεται από την εξέταση των επιμέρους δεικτών. 

Από αυτό τον κλάδο, οι μετοχές οι οποίες ξεχώρισαν κατά τον υπολογισμό των 

δεικτών της θεμελιώδους ανάλυσης είναι οι μετοχές των εταιρειών ΜΕΤΚΑ, 

FRIGOGLASS και KLEEMAN HELLAS. 

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ΜΕΤΚΑ αποτελεί τον πρωτοστάτη του κλάδου στην 

επιλογή των καταλληλότερων επενδύσεων, παρουσιάζοντας των χαμηλότερο δείκτης 

P/E από όλες τις υπόλοιπες εταιρείες. Επίσης, η υψηλή τιμή του δείκτη P/BV της εν 

λόγω εταιρείας αποδίδεται στην πεποίθηση της αγοράς για την μελλοντική θετική της 

πορεία, ενώ η τιμή του δείκτη C/S θεωρείται αποδεκτή. Παρόλα αυτά, η εταιρεία 

ΜΕΤΚΑ έχει την υψηλότερη μερισματική απόδοση του κλάδου, χορηγώντας στους 

μετόχους της 5% των κερδών της ως μέρισμα. Επομένως, αν συνυπολογιστούν όλοι 

αυτοί οι παράγοντες μαζί, εξάγεται το συμπέρασμα πως η ΜΕΤΚΑ αποτελεί μια 

ιδιαίτερα ελκυστική επενδυτική επιλογή. 

Ακόμη, η εταιρεία FRIGOGLASS παρουσιάζει και αυτή αξιόλογη πορεία στα 

πλαίσια του κλάδου Μηχανημάτων Βιομηχανικού Εξοπλισμού. Ειδικότερα, ο δείκτης 

P/E της εταιρείας είναι ο δεύτερος χαμηλότερος στα πλαίσια του κλάδου. Όσον 

αφορά στην τιμή του δείκτη P/BV, η κατάσταση εμφανίζεται παρόμοια με αυτή της 

ΜΕΤΚΑ. Δηλαδή, η υψηλή τιμή του δείκτη αντικατοπτρίζει τις θετικές προσδοκίες 

του επενδυτικού κοινού για την μελλοντική πορεία της εταιρείας. Ακόμη, ο δείκτης 
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C/S λαμβάνει χαμηλή τιμή (κάτω από τη μονάδα), ενώ η μερισματική απόδοση 

παρουσιάζεται ως υψηλή, αποδίδοντας στους μετόχους 4% των κερδών ως μέρισμα. 

Τέλος, την τρίτη θέση της υποψηφιότητας καταλληλότερων επενδύσεων στα πλαίσια 

του κλάδου αυτού καταλαμβάνει η εταιρεία KLEEMAN HELLAS. Παρά την 

ιδιαίτερα υψηλή τιμή του δείκτη P/E, η εταιρεία εμφανίζει πολύ καλές τιμές στους 

υπόλοιπους δείκτες. Συγκεκριμένα, η μετοχή είναι κατά τι υποτιμημένη, σύμφωνα με 

τον δείκτη P/BV, ενώ ο δείκτης κεφαλαιοποίησης προς κύκλο εργασιών λαμβάνει και 

αυτός χαμηλή τιμή, γεγονός θετικό για τις πωλήσεις της εταιρείας. Τέλος, είναι 

αναγκαίο να αναφερθεί, πως από την εξέταση του πίνακα γίνεται φανερό πως η 

εταιρεία KLEEMAN HELLAS κατέχει την υψηλότερη μερισματική απόδοση, σε 

σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου. Επομένως, η συγκεκριμένη εταιρεία 

θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις υποψήφιες ελκυστικότερες επενδύσεις του κλάδου. 

7.5.4. Κλάδος Πετρελαίου και Αερίου 

Πίνακας 7.20.: Συγκεντρωτικός Πίνακας Δεικτών Κλάδου Πετρελαίου και Αερίου 

METOXH P/E P/BV C/S ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 24,518 1,053 0,325 4,246 

ΜΟTOR OIL 11,108 3,642 0,317 5,364 

ΕΛΙΝΟΙΛ 37,889 1,891 0,126 0,958 

Όπως προέκυψε από τη διενεργηθείσα ανάλυση, στα πλαίσια της συγκεκριμένης 

εργασίας, ως ο πιο αξιόλογος κλάδος για την πραγματοποίηση επενδύσεων λογίζεται 

ο κλάδος Πετρελαίου και Αερίου. Για τον λόγο αυτό, θα ήταν σοβαρό ατόπημα η 

απουσία μετοχών του συγκεκριμένου κλάδου από την αναζήτηση των 

καταλληλότερων επενδύσεων. Συνεπώς, από τον κλάδο Πετρελαίου και Αερίου 

επιλέγονται δύο μετοχές, αυτή της MOTOR OIL και αυτή των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ. 

Συγκεκριμένα, η μετοχή της MOTOR OIL κατέχει τη χαμηλότερη τιμή του δείκτη 

P/Ε, από τις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου. Ακόμη, η αυξημένη τιμή του δείκτη 

P/BV αντικατοπτρίζει την πίστη των επενδυτών για την συνέχιση της καλής πορείας 

της εταιρείας στο μέλλον, ενώ η χαμηλή τιμή του δείκτη C/S οφείλεται, κατά κύριο 

λόγο, στην πραγματοποίηση υψηλών πωλήσεων από την πλευρά της εταιρείας, 
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Τέλος, η MOTOR OIL παρουσιάζει την υψηλότερη μερισματική απόδοση του 

κλάδου, η οποία προσεγγίζει ποσοστιαία το 5,4%. 

Τη δεύτερη προς επιλογή μετοχή του κλάδου αποτελεί η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Η συγκεκριμένη εταιρεία παρουσιάζει τον δεύτερο χαμηλότερο δείκτη 

P/E στα πλαίσια του κλάδου, ενώ από την εξέταση της τιμής του δείκτη P/BV, 

συνάγεται πως η αποτίμηση της από την αγορά βρίσκεται πολύ κοντά στην 

πραγματική της λογιστική αξία. Ακόμη, η εταιρεία εμφανίζει ιδιαιτέρως χαμηλή τιμή 

του δείκτη C/S, λόγω του υψηλού κύκλου εργασιών της. Τέλος, η μερισματική της 

απόδοση είναι ιδιαιτέρως υψηλή, καθώς η τιμή που λαμβάνει είναι 4,246%. Σε αυτό 

το σημείο είναι αναγκαίο να αναφερθεί η απόδοση μερίσματος στους μετόχους των 

εταιρειών MOTOR OIL και ΕΛΠΕ πραγματοποιείται κατά ένα συνεχή και 

αδιάλειπτο τρόπο σε κάθε χρήση της περιόδου 2005-2011 από την πλευρά και των 

δύο εταιρειών, γεγονός που σηματοδοτεί τη θετική πορεία τους.  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Πίνακας 7.21.: Πίνακας Αποτελεσμάτων Θεμελιώδους Ανάλυσης 

Α/Α ΜΕΤΟΧΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

1 MOTOR OIL ΜΟΗ 

2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΛΠΕ 

3 ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΚ 

4 FRIGOGLASS ΦΡΙΓΟ 

5 KLEEMAN HELLAS ΚΛΕΜ 

6 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛ 

7 MERMEREN KOMB. A.D. ΜΕΡΜ 

8 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΩΛΚ 

9 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΚΡΙ 

10 ΚΑΝΑΚΗΣ ΚΑΝΑΚ 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται η παρουσίαση και χρήση της μεθόδου της 

θεμελιώδους ανάλυσης, με σκοπό την αξιολόγηση και επιλογή μετοχών. Κατά την 

πρακτική προσέγγιση, διενεργείται η εφαρμογή των τριών σταδίων της μεθόδου 

αυτής, δηλαδή της ανάλυσης της οικονομίας, των κλάδων δραστηριότητας και των 

εταιρειών, καταλήγοντας στην επιλογή των δέκα καλύτερων μετοχών για 

μακροπρόθεσμη τοποθέτηση, εκ των 45 που συμπεριλήφθηκαν στην αξιολόγηση. 

Από το πρώτο στάδιο της ανάλυσης, δηλαδή της επισκόπηση της γενικότερης πορείας 

της οικονομίας, συνάγεται πως η ελληνική οικονομία έχει επηρεαστεί, σε μεγάλο 

βαθμό, από την εμφάνιση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η οποία εκδηλώθηκε 

εγχώρια στις αρχές του έτους 2008. Οι επιπτώσεις της εν λόγω κρίσης είναι φανερές 

στη συντριπτική πλειοψηφία των κύριων οικονομικών μεταβλητών, ωθώντας τες 

αφενός στη μείωση των απόλυτων μεγεθών τους και αφετέρου, στην εκδήλωση 

καθοδικών τάσεων. Παράλληλα, η μείωση της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας στο 

παγκόσμιο γίγνεσθαι προμηνύει πως για την αποσόβηση των συνεπειών της 

οικονομικής κρίσης, απαιτούνται ακόμα πολλές διαρθρωτικές και δημοσιονομικές 

αλλαγές, οι οποίες δύνανται να επιφέρουν την αναστροφή του κακού οικονομικού 

κλίματος μακροπρόθεσμα. Παρόλα αυτά, ο ρυθμός πραγματοποίησης των αλλαγών 

αυτών λογίζεται ως μη ικανοποιητικός, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της 

επιστροφής της χώρας σε θετική αναπτυξιακή πορεία. 

Όσον αφορά στο δεύτερο στάδιο, δηλαδή αυτό της ανάλυσης των κλάδων 

δραστηριότητας, τα εξαγόμενα συμπεράσματα συνίστανται στη διακοπή της θετικής 

πορείας τους, όπως επίσης και της εμφάνισης στασιμότητας και τάσεων 

συρρίκνωσης. Γίνεται φανερό πως η κακή οικονομική πορεία της χώρας έχει 

επηρεάσει τους επιμέρους κλάδους, με την μείωση της εγχώριας καταναλωτικής 

ζήτησης να αποτελεί τον παράγοντα με τις μεγαλύτερες αρνητικές συνέπειες, παρά 

την προσπάθεια ανάπτυξης εξαγωγικού χαρακτήρα των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, 

περισσότερο επλήγησαν ο κλάδος Τροφίμων και Ποτών και ο κλάδος Πρώτων Υλών, 

γεγονός που αντικατοπτρίζεται από τη μείωση των βασικών μεγεθών τους, ενώ οι 

κλάδοι Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού και Πετρελαίου και Αερίου, 

επηρεάστηκαν λιγότερο, λόγω της ύπαρξης επιχειρήσεων με ισχυρό εξαγωγικό 
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χαρακτήρα και των μονοπωλιακών ανταγωνιστικών συνθηκών αντίστοιχα, στα 

πλαίσια τους. 

Τέλος, στο τρίτο στάδιο, στο οποίο πραγματοποιήθηκαν οι υπολογισμοί των βασικών 

δεικτών της θεμελιώδους ανάλυσης για τις 45 επιχειρήσεις των κλάδων, τα 

εξαγόμενα συμπεράσματα ποικίλλουν. Μέσω της διαχρονικής πορείας του δείκτη 

P/E, γίνεται αντιληπτό πως οι τιμές διαπραγμάτευσης των περισσότερων εταιρειών 

παρουσίασαν απότομη πτωτική τάση, γεγονός που αποδίδεται στην κακή οικονομική 

κατάσταση της χώρας. Παράλληλα, μέσω της εξέτασης του δείκτη P/BV 

αναγνωρίζεται η εμφάνιση των περισσότερων εταιρειών στα πλαίσια του 

χρηματιστηρίου ως υποτιμημένες, και ειδικά για τις εταιρείες των κλάδων Τροφίμων 

και Ποτών και Πρώτων Υλών. Όσον αφορά στον δείκτη C/S, διαφαίνεται η μείωση 

του σε νέα χαμηλά επίπεδα για την πλειονότητα των επιχειρήσειων, δυσχεραίνοντας 

την εξεύρεση κεφαλαίων από αυτές. Τέλος, η μερισματική απόδοση παρουσιάζει 

αύξηση στους κλάδους Μηχανημάτων Βιομηχανικού Εξοπλισμού και Πετρελαίου και 

Αερίου, ενώ κάκιστη είναι η εικόνα των τιμών της στους άλλους δύο κλάδους. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί πως το έτος 2011, καμία από τις εταιρείες του 

κλάδου Πρώτων Υλών δεν απέδωσε μέρισμα στους μετόχους της.  

Συμπερασματικά, η μέθοδος της θεμελιώδους ανάλυσης με σκοπό την αποτίμηση της 

σχετικής αξία των επιχειρήσεων, αποτελεί ένα πρώτης τάξεως τρόπο επενδυτικής 

ανάλυσης. Μέσω των τριών σταδίων και των αναλύσεων που συντελούνται σε αυτά, 

καθίσταται δυνατή η συνολική επισκόπηση και αξιολόγηση του περιβάλλοντος, εντός 

του οποίου ο επενδυτής καλείται να λάβει αποφάσεις. Επίσης, η σφαιρικότητα της 

ανάλυσης διασφαλίζει την κατανόηση τόσο των διάφορων επενδυτικών ευκαιριών, 

όσο και των κινδύνων, οι οποίοι συνδέονται με την πραγματοποίηση επενδύσεων. 

Τέλος, η θεμελιώδης ανάλυση βοηθά όχι μόνο στην πραγματοποίηση κατάλληλων 

επενδυτικών επιλογών, αλλά και στην ανάπτυξη της ευρύτερης θεώρησης του 

επενδυτή, οξύνοντας την ικανότητα αντίληψης διάφορων επενδυτικών ευκαιριών. 

Από την άλλη πλευρά όμως, ανασταλτικός παράγοντας για την αποτελεσματική 

εφαρμογή της μεθόδου της θεμελιώδους ανάλυσης, θεωρείται ο αυξημένος όγκος 

δεδομένων, ο οποίος χρειάζεται να συγκεντρωθεί και να εξεταστεί. Ακόμη, η 

διαδικασία της ανάλυσης απαιτεί την αφιέρωση μεγάλων ποσοτήτων χρόνου, ο 

οποίος στα πλαίσια του νέου τρόπου ζωής, δύναται να μην είναι διαθέσιμος. Τέλος, 
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είναι αναγκαίο να αναφερθεί πως ακόμα ένα από τα μειονεκτήματα της θεμελιώδους 

ανάλυσης είναι πως αν και αποτελεί μια αποτελεσματική μέθοδο μακροχρόνιων 

τοποθετήσεων, σε περίπτωση βραχυπρόθεσμων επενδυτικών επιλογών, η δυσχρηστία 

της αναδεικνύεται, δημιουργώντας προβλήματα. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Προκειμένου να διενεργηθεί η συγκεκριμένη ανάλυση, στο πρώτο στάδιο της 

συντελέστηκε η αξιολόγηση της πορείας της οικονομίας, μέσω της εξέτασης 

διάφορων θεμελιωδών μεγεθών. Στο δεύτερο στάδιο της ανάλυσης, έγινε εκτενής 

αναφορά στις επιμέρους επιδόσεις των τεσσάρων κλάδων δραστηριότητας, 

παραθέτοντας τα βασικά χαρακτηριστικά τους και παρουσιάζοντας τις προοπτικές 

μελλοντικής εξέλιξης τους. Επίσης, στο τρίτο στάδιο, πραγματοποιήθηκε η εξέταση 

οικονομικών στοιχείων των επιμέρους εταιρειών, τα οποία αντλήθηκαν από πηγές 

διαθέσιμες στο ευρύ κοινό και που, κατά γενική ομολογία, θεωρούνται αξιόπιστες. 

Από την επεξεργασία των στοιχείων αυτών υπολογίστηκαν αριθμοδείκτες, σύμφωνα 

με τους οποίους επιλέχθηκαν οι δέκα καλύτερες μακροπρόθεσμες επενδυτικές 

επιλογές από τους τέσσερις επιμέρους κλάδους δραστηριότητας, σε συνδυασμό, 

φυσικά, με την επισκόπηση και άλλων στοιχείων των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων των επιχειρήσεων. 

Παρόλα αυτά, ως βασική αδυναμία της μελέτης λογίζεται η δυνητική ύπαρξη 

μεροληψίας, κατά τη διενέργεια της ανάλυσης. Η διαδικασία της αποτίμησης και 

επιλογής των βέλτιστων επενδυτικών επιλογών, με βάση τη θεμελιώδη ανάλυση, 

αποτελεί ένα εγχείρημα, το οποίο ενέχει, σε υψηλό βαθμό, το στοιχείο της 

υποκειμενικότητας. Από τη στιγμή όπου δεν έχει καταστεί δυνατή η εύρεση μίας 

καθολικής και μη αμφισβητήσιμης μεθόδου σχετικής αποτίμησης της αξίας, είναι 

αναμενόμενη η ύπαρξη της πιθανότητας εξαγωγής διαφορετικών συμπερασμάτων 

από πλευράς διαφορετικών αναλυτών. Για το λόγο αυτό, θεωρείται σκόπιμη από τον 

συγγραφέα η μη προσκόλληση σε ένα συγκεκριμένο τρόπο ανάλυσης, αλλά 

προτείνεται η δοκιμή διαφορετικών μεθόδων από τον επενδυτή. 

Επιπρόσθετα, ως μία άλλη αδυναμία της παρούσας μελέτης κρίνεται η απουσία 

εξέτασης της συμπεριφοράς των επενδυτικών επιλογών, στα πλαίσια ενός 

χαρτοφυλακίου επενδύσεων. Συγκεκριμένα, κατά τη διενέργεια της ανάλυσης, 

αγνοήθηκαν τελείως τόσο οι σχέσεις, όσο και οι αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται 

μεταξύ των μετοχών, οι οποίες επιλέχθηκαν στο τελευταίο στάδιο της. Επομένως, τα 

διαθέσιμα συμπεράσματα εξήχθησαν με γνώμονα την πραγματοποίηση μεμονωμένων 

επενδύσεων στους τίτλους και όχι με βάση την συμμετοχή τους σε κάποιο 

χαρτοφυλάκιο επενδύσεων. Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες από τις 
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επιλεχθείσες μετοχές χρησιμοποιηθούν ως συστατικά στοιχεία ενός χαρτοφυλακίου, 

κρίνεται απαραίτητη η εξέταση των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων, όπως επίσης και 

η εξέταση των συνθετικών στοιχείων του χαρτοφυλακίου, με γνώμονα τη 

διαφοροποίηση. 

Ακόμη, παρά την αναφορά στη μέθοδο της τεχνικής ανάλυσης κατά την παράθεση 

του εννοιολογικού πλαισίου της θεμελιώδους ανάλυσης, όπως επίσης και των 

διαφορών μεταξύ των δύο μεθόδων, η παρούσα μελέτη στηρίχθηκε αποκλειστικά στη 

χρήση της τελευταίας για την εξαγωγή των επιμέρους συμπερασμάτων. Με στόχο, 

λοιπόν, την αύξηση της αξίας της διενεργούμενης ανάλυσης από τον επενδυτή, 

λογίζεται ως βέλτιστος ο συνδυασμός των δύο μεθόδων, με σκοπό την εξαγωγή 

συμπερασμάτων και την κατάρτιση κατάλληλων επενδυτικών επιλογών. Τα δυνητικά 

οφέλη, τα οποία απορρέουν από την συνδυαστική χρήση των δύο μεθόδων, δύνανται 

να αποτελούν μεγαλύτερα από τη χρήση κάθε μεθόδου ξεχωριστά, και για αυτό το 

λόγο δεν πρέπει να αγνοηθούν. 
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