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Περίληψη  

 

Η αποτίμηση των μετοχών μέσω αριθμοδεικτών αποτελεί ένα από τα σημαντικά εργαλεία στα 

χέρια ενός Οικονομικού Αναλυτή. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η ανάλυση και η 

αξιολόγηση μέσω αριθμοδεικτών των μετοχών του υπερκλάδου "Βιομηχανικά Προϊόντα & 

Υπηρεσίες του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την περίοδο 2008 έως 2013, σε μία ομολογουμένως 

δύσκολη χρονική συγκυρία για τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας. Η μέθοδος που θα 

εφαρμοστεί βασίζεται στην ανάλυση βασικών αριθμοδεικτών για κάθε εταιρεία η οποία σε 

συνδυασμό με τα στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων και τις στατιστικές παλινδρομήσεις 

για το beta θα μας οδηγήσει στην τελική επιλογή των μετοχών. 

Αναλυτικότερα, η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια. Το 

πρώτο κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή περιγράφοντας τα σωστά βήματα που πρέπει να 

ακολουθήσει ένας επενδυτής για να έχει ικανοποιητικές αποδόσεις στο χαρτοφυλάκιο μετοχών 

του. Στο δεύτερο κεφάλαιο προχωράμε στη θεωρητική προσέγγιση των αριθμοδεικτών που θα 

χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της ανάλυσής μας. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται ο κλάδος 

"Βιομηχανικά προϊόντα & Υπηρεσίες" του Χρηματιστηρίου Αθηνών ο οποίος απαριθμεί 28 

μετοχές και παρουσιάζεται η πορεία του δείκτη του κλάδου για την εξεταζόμενη περίοδο 2008 

έως 2013. Επίσης, παρουσιάζεται  μέσω παλινδρομήσεων η σχέση του δείκτη του κλάδου με τον 

Γενικό Δείκτη τόσο με ημερήσιες, όσο και με εβδομαδιαίες και μηνιαίες αποδόσεις. Τέλος, το 

κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τον υπολογισμό συγκεκριμένων βασικών  αριθμοδεικτών για τον 

κλάδο ανά έτος, καθώς και με το σχολιασμό τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται το 

προφίλ της κάθε εταιρείας του κλάδου, υπολογίζονται οι μεταβολές βασικών στοιχείων του 

ισολογισμού τους και οι  διάφοροι αριθμοδείκτες. Στο πέμπτο κεφάλαιο διερευνάται μέσω 

παλινδρομήσεων η σχέση κάθε εταιρείας του κλάδου με τον δείκτη του κλάδου και τον Γενικό 

δείκτη τόσο σε εβδομαδιαίες, όσο και σε μηνιαίες αποδόσεις. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο 

παραθέτονται τα συμπεράσματα της διπλωματικής εργασίας. 
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Abstract 

 

The valuation of stocks through ratios is one of the important tools in the hands of a Financial 

Analyst. The purpose of this thesis is to analyze and evaluate  through financial ratios the Greek  

"Industrial Goods & Services"  Sector  for the period 2008 to 2013, in an admittedly difficult 

period for the Greek economy. The method which will be applied based on the analysis of key 

indicators for each company in conjunction with the elements of financial statements and 

statistical correlations of beta will lead us to the final selection of stocks. 

Specifically, this thesis consists of six chapters. The first chapter is an introduction 

describing the appropriate steps to be followed by an investor in order to have the best returns 

from his portfolio of stocks. In the second chapter we proceed to the theoretical approach of the 

indicators that will be used in the context of our analysis. The third chapter analyzes the 28 

companies of the Greek "Industrial Goods & Services" Sector and presents the course of the 

index industry for the period 2008-2013. Also shown by regression the relationship between 

index category and General Index not only in daily and in weekly, but also in monthly returns. 

Finally, the chapter concludes by calculating certain financial ratios for the sector per year and 

with their commentaries. The fourth chapter describes the profile of each company in the 

industry, calculates changes in key balance sheet items and calculates the various financial ratios. 

In the fifth chapter explores, through regression analysis, the relationship between each firm of 

the industry and the industry’s index and the General index for both weekly  and  monthly 

returns. Finally, in the sixth chapter presents the conclusions of the thesis. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Εξετάζουμε τα σωστά βήματα μιας επιτυχημένης επένδυσης επιλέγοντας μετοχές του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε ένα Χρηματιστήριο το οποίο έχει απολέσει τις υψηλές "κούρσες" 

του, σε μία ελληνική οικονομία που διανύει τη μεγαλύτερη περίοδο ύφεσης της μεταπολεμικής 

ιστορίας της, σε έναν κλάδο μετοχών με εταιρείες που βρίσκονται σε ζημίες ή τουλάχιστον σε 

χαμηλά επίπεδα κερδών λόγω του υφεσιακού κλίματος της αγοράς και του περιορισμένου έως 

μηδενικού όγκου τραπεζικών χρηματοδοτήσεων.  

Εξετάζουμε τη σωστή επένδυση σε μετοχές ενός Χρηματιστηρίου μιας χώρας  η οποία 

προσπαθεί στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία να δείξει ότι κάτι γίνεται εδώ πέρα, κάτι 

αλλάζει, έστω και με επίπονες προσπάθειες του λαού της. Υπάρχουν πολλοί που επενδύουν σε 

αυτή τη μεταστροφή του κλίματος, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα η επιτυχημένη 

ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού κλάδου, ενός  ριζικά αναδιαρθρωμένου τραπεζικού 

συστήματος που απαριθμεί τέσσερις μεγάλες τράπεζες πλέον. Υπάρχουν, βέβαια και πολλοί 

περισσότεροι που δεν ικανοποιούνται με τους συγκεκριμένους στόχους, δυναμιτίζουν μία 

προσπάθεια που κανείς δεν μπορεί να προδιαγράψει την έκβαση της, αλλά τουλάχιστον ας 

αντιληφθούν το μέγεθός της. 

Ξεκίνησα την εισαγωγή της διπλωματικής μου μεμψιμοιρώντας,  δεν είναι στη φύση του 

χαρακτήρα μου η απαισιοδοξία. Ελπίζω ακόμη. Γιατί ελπίζω; Επειδή δεν είμαστε μία χώρα, μία 

οικονομία ειδικότερα με όλα τα αρνητικά που μας προσάπτουν όλα αυτά τα χρόνια. Σαφώς 

υπήρχαν στρεβλώσεις που έπρεπε να διορθωθούν, σαφώς υπήρχαν δείγματα δανειακού 

υπερκαταναλωτισμού κ.α.. Ήμασταν, όμως, ο πιο αδύναμος κρίκος του Ευρωπαϊκού 

οικοδομήματος για αυτό πέσαμε τόσο εύκολα. Στο χέρι μας είναι αυτή η κρίση να γίνει ευκαιρία 

για νέες επενδύσεις και να τεθούν οι νέες στέρεες βάσεις για την υγιή ελληνική οικονομία του 

μέλλοντος την οποία αξίζει η νέα γενιά του τόπου. Πώς θα γίνουν όμως αυτές οι σωστές 

επενδύσεις όχι μόνο στην οικονομία, αλλά και στο Χρηματιστήριο; Για την περίπτωση της 
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οικονομίας θεωρώ πως ξεφεύγει από τα πλαίσια της παρούσης διπλωματικής, για την περίπτωση 

του Χρηματιστηρίου όμως μπορούν να αναλυθούν στις εξής κατηγορίες: 

1. Σωστός επενδυτικός σχεδιασμός 

Ο επενδυτικός σχεδιασμός έχει ως επίκεντρο τις προσωπικές ανάγκες, τον χρονικό ορίζοντα, 

αλλά και το επίπεδο του κινδύνου που μπορεί να αναλάβει ο κάθε επενδυτής. 

 

2. Καλή πληροφόρηση 

Κάθε κανάλι πληροφοριών είτε για την αγορά και τον κλάδο, είτε για μία συγκεκριμένη μετοχή 

πρέπει να χρησιμοποιείται ορθολογικά λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πληροφορίες. 

 

3. Ικανότητα κατανόησης και ανάλυσης των δημοσιευμένων Οικονομικών 

καταστάσεων της εταιρείας 

Τα στοιχεία που πρέπει να προσέχει ο επενδυτής είναι τα εξής: 

 Ύψος των ιδίων κεφαλαίων 

 Ύψος βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

 Ύψος πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

 Ύψος συνολικών αποσβέσεων 

 Ύψος αποθεμάτων 

 Κύκλος εργασιών 

 Λειτουργικά έξοδα 

 Έκτακτα έσοδα/έξοδα 

 Κέρδη ή ζημίες 

 Μερίσματα 

 Παρακρατηθέντα 

 Φόροι 

 Ταμειακές εισροές & εκροές  

 

4. Επιλογή ειδικών και έμπειρων Χρηματοοικονομικών Συμβούλων 

Πρέπει να είναι άτομα που είναι γνώστες του αντικειμένου και της αγοράς γενικότερα, να 

γνωρίζουν το  προφίλ του υποψήφιου επενδυτή ιεραρχώντας τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του. 
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Βεβαία, ο οποιοσδήποτε μπορεί να θεωρήσει όλα τα παραπάνω ως γενικολογίες, ως κάτι 

που δεν μπορεί να εφαρμοστεί και να φέρει αποδόσεις. Ο καθένας κρίνεται για τις επιλογές και 

τις αποφάσεις του. Όσον αφορά τον κλάδο που θα αναλύσουμε πρόσφατη έρευνα της Deloitte 

κατέταξε την Ελλάδα -ω του θαύματος- στην 38
η 

και τελευταία θέση βάσει του παγκόσμιου 

δείκτη ανταγωνιστικότητας του Βιομηχανικού κλάδου. Σύμφωνα με τον Partner & 

Manufacturing Industry Leader της Deloitte στη χώρα μας, η ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας 

του Βιομηχανικού κλάδου θα έρθει μέσω παραγωγής προϊόντων υψηλής τεχνογνωσίας και 

προστιθέμενης αξίας τα οποία μπορούν σε συνδυασμό με επενδύσεις στην εκπαίδευση και σε 

καινοτόμες έρευνες να ισχυροποιήσουν την Ελληνική οικονομία. Ακατόρθωτο; Δε νομίζω! 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ.ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μία θεωρητική προσέγγιση των κυριότερων αριθμοδεικτών που 

επιλέχθηκαν να εξεταστούν στα πλαίσια της παρούσης διπλωματικής. Αυτοί είναι οι εξής: 

Αριθμοδείκτης ρευστότητας 

 Αριθμοδείκτης ειδικής ή άμεσης ρευστότητας (Quick Ratio) 

Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας ή κερδοφορίας 

 Αριθμοδείκτης απόδοσης του ενεργητικού (ROA) 

 Αριθμοδείκτης απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων (ROE) 

 Αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους 

 Αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους 

Επενδυτικοί αριθμοδείκτες 

 Αριθμοδείκτης τιμή μετοχής προς κέρδη ανά μετοχή (Price to Earnings, P/E) 
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 Αριθμοδείκτης μετοχής προς λογιστική αξία (Price to Book Value, P/BV) 

 

2.1 Αριθμοδείκτες ρευστότητας 

 

Γενικά 

Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας δείχνουν την ικανότητα της εταιρείας να αποπληρώνει τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, δηλαδή μία εταιρεία διαθέτει ρευστότητα όταν είναι σε θέση 

να ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. 

 

2.1.1 Αριθμοδείκτης ειδικής ή άμεσης ρευστότητας (Quick Ratio) 

 

Ο αριθμοδείκτης ειδικής ή άμεσης ρευστότητας προσπαθεί να λύσει το μειονέκτημα του 

αριθμοδείκτη γενικής ή έμμεσης ρευστότητας ο οποίος δε λαμβάνει υπόψη ότι τα διάφορα 

στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού δεν έχουν την ίδια ρευστότητα, χαρακτηριστικό 

παράδειγμα μπορεί να αποτελέσουν τα αποθέματα, τα οποία δεν είναι το ίδιο ρευστά όπως τα 

ταμειακά διαθέσιμα ή οι λογαριασμοί όψεως. 

Προκύπτει ως το πηλίκο της διαφοράς των αποθεμάτων από το κυκλοφορούν ενεργητικού προς 

τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

  

                                 
                                

                          
 

  

Ένας αριθμοδείκτης μεγαλύτερος της μονάδας γενικά μπορεί να θεωρηθεί 

ικανοποιητικός, εφόσον στις απαιτήσεις της εταιρείας δε συμπεριλαμβάνονται επισφαλείς ή 

ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις. Αντίθετα, ένας αριθμοδείκτης άμεσης ρευστότητας 

μικρότερος της μονάδας δείχνει ότι τα αμέσως ρευστοποιήσιμα στοιχεία της εταιρείας δεν 

επαρκούν για να καλύψουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις της, με αποτέλεσμα η εταιρεία να 

εξαρτάται από τις μελλοντικές της πωλήσεις προκειμένου να εξασφαλίσει επαρκή ρευστότητα. 
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2.2 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας ή κερδοφορίας 

 

Γενικά 

Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας ασχολούνται με τις σχέσεις μεταξύ κερδών και 

χρησιμοποιούντων κεφαλαίων της εταιρείας, καθώς επίσης και με τις σχέσεις μεταξύ κερδών και 

πωλήσεων. Ο ρυθμός αποδοτικότητας μας δείχνει την ικανότητας της κάθε επιχείρησης να 

βρίσκεται σε κερδοφορία, βέβαια για να έχει η νόημα η εξέταση τέτοιου είδους αριθμοδεικτών 

θα πρέπει οι καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης να συσχετιστούν με άλλα μεγέθη που έχουν 

είτε άμεση, είτε έμμεση σχέση με την εταιρεία. 

 

 

2.2.1 Αριθμοδείκτης απόδοσης του ενεργητικού (ROA) 

 

Ο αριθμοδείκτης απόδοσης ενεργητικού (ROA) μετρά την αποδοτικότητα των συνολικών 

περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, των επιμέρους τμημάτων της, καθώς και της διοικήσεως 

της. Αποτελεί μέτρο σύγκρισης της αποδοτικότητας μεταξύ των επιχειρήσεων, διαφόρων 

επενδύσεων και άλλων αντίστοιχων μεγεθών ομοειδών επιχειρήσεων. 

Προκύπτει ως το πηλίκο των καθαρών κερδών της εταιρείας προς το σύνολο τους ενεργητικού 

της. 

                                         
            

                  
     

 

 

 

2.2.2  Αριθμοδείκτης απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων (ROE) 

 

Ο αριθμοδείκτης απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων αποτελεί επίσης ένα σημαντικό αριθμοδείκτη 

που μετρά την κερδοφορία της εταιρείας μέσω της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων. 

Προκύπτει ως το πηλίκο των καθαρών κερδών προς το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων. 
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Όσο μεγαλύτερος είναι αυτός ο δείκτης, τόσο περισσότερα είναι τα ξένα κεφάλαια που 

χρησιμοποιεί η εταιρεία. Αντιθέτως, όσο μικρότερος είναι ο παραπάνω δείκτης τόσο πιο 

προβληματική εικόνα δείχνει η εταιρεία λόγω υπερεπένδυσης κεφαλαίων, λανθασμένης χάραξης 

στρατηγικής, χαμηλής παραγωγικότητας κ.α..Βέβαια, προσοχή πρέπει να δίνεται από που 

προέρχεται η συγκεκριμένη κερδοφορία δηλαδή αν προέρχεται λόγω αύξησης του μετοχικού 

κεφαλαίου, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων κ.α.. 

 

 

2.2.3 Αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους 

 

Ο αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους μετρά τη λειτουργική αποτελεσματικότητα της 

εταιρείας, αλλά και την τιμολογιακή πολιτική της. Προκύπτει ως το πηλίκο των μικτών κερδών 

προς τις πωλήσεις. 

                                        
           

        
     

 

Όσο υψηλότερος είναι ο παραπάνω αριθμοδείκτης, τόσο ευνοϊκότερη η πορεία της 

επιχείρησης, καθώς μπορεί να καλύπτει όλα τα λειτουργικά και λοιπά έξοδά της και να της 

παραμένει ένα καθαρό κέρδος σχετιζόμενο με τις πωλήσεις της και τα ιδία κεφάλαια που 

διαχειρίζεται. Αντιθέτως, ένας χαμηλός αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους αντανακλά 

περιπτώσεις επενδύσεων που έχουν γίνει από την πλευρά της εταιρείας και οι οποίες δεν 

μπορούν να δικαιολογηθούν από το ύψος των πωλήσεών της. 

 

 

2.2.4 Αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους 

 

Ο αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους μετρά το ποσοστό του καθαρού κέρδους της 

εταιρείας που επιτυγχάνεται μέσω των πωλήσεων, δηλαδή μας δείχνει το κέρδος που προέρχεται 

από τις λειτουργικές της δραστηριότητες. Στα καθαρά κέρδη δεν μπορούν να περιληφθούν τυχόν 

μη λειτουργικά έσοδα και κέρδη, όπως επίσης και μη λειτουργικά έξοδα και ζημίες. 
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Προκύπτει ως το πηλίκο των καθαρών κερδών μετά(ή προ) φόρων προς τις πωλήσεις. 

 

                                         
                       

        
     

 

Όσο υψηλότερος είναι ο παραπάνω αριθμοδείκτης, τόσο πιο κερδοφόρα είναι η εταιρεία, 

με πολλούς αναλυτές να τον θεωρούν ως τον ιδανικό αριθμοδείκτη για να προβλέψουν τα 

μελλοντικά καθαρά κέρδη που σχετίζονται με το προβλεπόμενο ύψος των πωλήσεων και του 

ποσοστού του καθαρού κέρδους. 

 

 

2.3 Επενδυτικοί αριθμοδείκτες 

 

Γενικά 

Οι επενδυτικοί αριθμοδείκτες χρησιμοποιούνται κατά τη λήψη αποφάσεων από την πλευρά των 

επενδυτών για το εάν μια μετοχή είναι κατάλληλη προς αγορά ή πώληση ή διατήρηση στο 

χαρτοφυλάκιο τους. Η πλειονότητα αυτού του είδους των αριθμοδεικτών συσχετίζει την 

τρέχουσα τιμή των μετοχών μίας επιχείρησης με τα διάφορα στοιχεία του ισολογισμού και των 

καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσης. 

 

 

2.3.1 Αριθμοδείκτης τιμή μετοχής προς κέρδη ανά μετοχή (Price to Earnings, P/E) 

 

Ο αριθμοδείκτης τιμή μετοχής προς κέρδη ανά μετοχή ή αλλιώς πολλαπλασιαστής των κερδών 

(Ρ/Ε) μετρά πόσες φορές είναι διατεθειμένη η αγορά και ειδικότερα οι επενδυτές να πληρώσουν 

τα κέρδη που αντιστοιχούν σε κάθε μία μετοχή για να αγοράσουν τη συγκεκριμένη μετοχή. 

Επίσης, ο αριθμοδείκτης μετρά το χρονικό διάστημα που απαιτείται από την πλευρά του 

επενδυτή για να ανακτήσει τα χρήματα που δαπάνησε για την αγορά της μετοχής, υποθέτοντας 

ότι τα κέρδη ανά μετοχή παραμένουν σταθερά. Μια εταιρεία με υψηλό δείκτη Ρ/Ε έχει υψηλή 

απόδοση, ορθή διοίκηση, σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές και χαμηλό επίπεδο κινδύνου. 

και αντιστρόφως. 
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Προκύπτει ως το πηλίκο της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής προς τα κέρδη ανά 

μετοχή. 

                                                 
                             

               
 

 

Γενικά ισχύει ότι, εάν ο αριθμοδείκτης Ρ/Ε είναι υψηλότερος από το Ρ/Ε του κλάδου στον οποίο 

ανήκει η μετοχή ή της συνολικής αγοράς, τότε η εταιρεία είναι προτιμητέα από τους επενδυτές 

είτε γιατί θεωρείται από τις καλύτερες του κλάδου, είτε γιατί είναι υπερτιμημένη. Αντιθέτως, εάν 

το Ρ/Ε/ είναι χαμηλότερο από το Ρ/Ε του κλάδου, η μετοχή της εταιρείας θεωρείται υποτιμημένη 

καθώς δεν προτιμάται από τους επενδυτές, μπορεί να αποφέρει όμως μελλοντικά υψηλές 

αποδόσεις. 

 

 

 

2.3.2 Αριθμοδείκτης τιμή μετοχής προς λογιστική αξία (Price to Book Value, 

P/BV) 

 

Ο αριθμοδείκτης τιμή μετοχής προς λογιστική αξία μετρά τη γνώμη των επενδυτών για μία 

εταιρεία, δηλαδή υποδηλώνει εάν μία μετοχή είναι υπερτιμημένη ή υποτιμημένη, σε σχέση με τη 

λογιστική αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της. Εμπειρικές μελέτες όπως των Fama and 

French (1992) έχουν δείξει ότι ο αριθμοδείκτης P/BV είναι ικανό μέτρο της σχετικής αξίας μιας 

μετοχής και θα πρέπει να εξετάζεται διαχρονικά συγκρινόμενος πάντα με το P/BV του δείκτη  

του κλάδου ή της αγοράς. 

Προκύπτει ως το πηλίκο της χρηματιστηριακής αξίας μιας μετοχής προς τη λογιστική της αξία. 

 

                                               
                            

              
 

 

Ο παραπάνω αριθμοδείκτης θεωρείται ελκυστικός για την αγορά μίας μετοχής, όταν βρίσκεται 

σε τιμές μικρότερες του ένα, ενώ θεωρείται ικανοποιητικός ακόμη και σε τιμές κοντά στο τρία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

3.1 Κλάδος Βιομηχανικά προϊόντα & υπηρεσίες 

 

Οι πρώτες βιομηχανικές επιχειρήσεις στη χώρα εμφανίστηκαν το 1920 μετά την ευνοϊκή 

εφαρμογή της δασμολογικής πολιτικής. Τα γεωργικά προϊόντα αποτελούσαν τα κυριότερα  

βιομηχανικά προϊόντα εκείνης της περιόδου και ακολούθησε το τσιμέντο με ποσότητες 

παραγωγής που προοριζόταν για εγχώρια κατανάλωση. Η μεταπολεμική ανάπτυξη της 

ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με μελέτες του ΙΟΒΕ στηρίχθηκε, επίσης, σε μεγάλο βαθμό 

στην ανοδική πορεία της βιομηχανίας μέσω μεγάλων επενδύσεων κατά την εικοσαετία 1960-'80 

οι οποίες παρουσίαζαν ετήσια αύξηση 11% και το κεφαλαιουχικό απόθεμα της χώρας να 

υπερτριπλασιάζεται, δημιουργώντας συνθήκες εκβιομηχάνισης της ελληνικής οικονομίας. Η ίδια 

φάση ανόδου παρατηρείται και από τα μέσα του 1990 μέχρι και το 2000, με την βιομηχανική 

παραγωγή να αυξάνεται το 2005 με ρυθμούς 11% ως προς ποσοστό του ΑΕΠ. 

Περνώντας στην τρέχουσα φάση της ελληνικής βιομηχανίας, σε μια φάση μακράς 

ύφεσης είναι αδύνατον να μην έχουν επηρεαστεί τα διάφορα μεγέθη της βιομηχανικής 

παραγωγής. Βασιζόμενοι στα στοιχεία τις Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την τρέχουσα 

πορεία του μέσου Γενικού Δείκτη νέων παραγγελιών στη Βιομηχανία σε επίπεδο δωδεκαμήνου 

από το Σεπτέμβριο του 2012 έως τον Αύγουστο του 2013 παρατηρείται μία μείωση της τάξης 

του 4,9%, ενώ αντίθετα συγκρίνοντας τον συγκεκριμένο δείκτη το μήνα Αύγουστο του 2013 με 

τον αντίστοιχο μήνα το 2012 παρατηρείται μία αύξηση κατά 2,7%. Που μπορεί να οφείλεται 

αυτή η διαφορά; Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή οφείλεται στη μείωση κατά 8,4% 

του Δείκτη νέων παραγγελιών εγχώριας αγοράς και στην αύξηση του Δείκτη νέων παραγγελιών 

εξωτερικής αγοράς κατά 10,9%, με την κύρια αύξηση αυτών των νέων παραγγελιών να 

προέρχεται κατά 31% από εξωτερικές αγορές εκτός Ευρωζώνης. 

Παράλληλα, η ανάλυση του μέσου Γενικού Δείκτη κύκλου εργασιών σε επίπεδο 

δωδεκαμήνου από το Σεπτέμβριο του 2012 έως τον Αύγουστο του 2013 παρουσίασε μία μείωση 
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της τάξης του 1%, έναντι αύξησης 2,1% την αντίστοιχη προηγούμενη δωδεκάμηνη περίοδο. Σε 

επίπεδο μηνός ο Γενικός Δείκτης Κύκλου εργασιών στη Βιομηχανία σε σύνολο εγχώριας και 

εξωτερικής αγοράς κατά το μήνα Αύγουστο παρουσίασε αύξηση κατά 1,7% από τον αντίστοιχο 

μηνιαίο Δείκτη του προηγούμενου έτους. Η αύξηση σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της 

ΕΛΣΤΑΤ οφείλεται στην αύξηση του Δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς κατά 16,7% - 

ειδικότερα εξαιτίας της αύξησης του επιμέρους Δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς 

εκτός Ευρωζώνης κατά 19,8% - ,στη μείωση του Δείκτη κύκλου εργασιών εγχώριας αγοράς 

κατά 8,1%. 

Ο υπό αξιολόγηση Βιομηχανικός κλάδος του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην παρούσα 

του φάση περιλαμβάνει τις εξής μετοχές (πηγή: Ναυτεμπορική ): 

1. NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε., Σύμβολο Χ.Α.: ΑΛΚΑΤ 

2. ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε., Σύμβολο Χ.Α.: ΒΙΟΧΚ 

3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε., Σύμβολο Χ.Α.: ΒΙΣ 

4. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E., Σύμβολο Χ.Α.: ΒΟΣΥΣ 

5. ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε., Σύμβολο Χ.Α.: ΓΕΒΚΑ 

6. DIONIC ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, Σύμβολο Χ.Α.: ΔΙΟΝ 

7. CABLEL ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., Σύμβολο Χ.Α.: ΕΛΚΑ 

8. ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΤΡΑΚ, Σύμβολο Χ.Α.: ΕΛΤΚ 

9. ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, Σύμβολο Χ.Α.: ΕΣΥΜΒ  

10. IMPERIO-ARGO GROUP, Σύμβολο Χ.Α.: ΙΜΠΕ   

11. ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, Σύμβολο Χ.Α.: ΚΑΡΤΖ 

12. KLEEMANN, Σύμβολο Χ.Α.: ΚΛΕΜ 

13. INFORM LYKOS GROUP, Σύμβολο Χ.Α.: ΛΥΚ 

14. ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ, Σύμβολο Χ.Α.: ΜΑΙΚ 

15. MEVACO A.E., Σύμβολο Χ.Α.: ΜΕΒΑ 

16. ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΤΚΑ, Σύμβολο Χ.Α.: ΜΕΤΚ 

17. ΝΕΩΡΙΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, Σύμβολο Χ.Α.: ΝΕΩΡΣ  

18. ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε., Σύμβολο Χ.Α.: ΝΙΟΥΣ 

19. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., Σύμβολο Χ.Α.: ΟΛΘ 

20. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Σύμβολο Χ.Α.: ΟΛΠ 

21. Ε. ΠΑΙΡΗΣ ΑΒΕΕ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ, Σύμβολο Χ.Α.: ΠΑΙΡ 

http://www.naftemporiki.gr/finance/SuperSector?id=IB5
http://www.naftemporiki.gr/finance/quote?id=ALKA.ATH
http://www.naftemporiki.gr/finance/quote?id=BIOX.ATH
http://www.naftemporiki.gr/finance/quote?id=VIS.ATH
http://www.naftemporiki.gr/finance/quote?id=VOSYS.ATH
http://www.naftemporiki.gr/finance/quote?id=GEBKA.ATH
http://www.naftemporiki.gr/finance/quote?id=DION.ATH
http://www.naftemporiki.gr/finance/quote?id=ELKA.ATH
http://www.naftemporiki.gr/finance/quote?id=ELTRK.ATH
http://www.naftemporiki.gr/finance/quote?id=EUROC.ATH
http://www.naftemporiki.gr/finance/quote?id=IMPE.ATH
http://www.naftemporiki.gr/finance/quote?id=KARTZ.ATH
http://www.naftemporiki.gr/finance/quote?id=KLEM.ATH
http://www.naftemporiki.gr/finance/quote?id=LYK.ATH
http://www.naftemporiki.gr/finance/quote?id=MAIK.ATH
http://www.naftemporiki.gr/finance/quote?id=MEVA.ATH
http://www.naftemporiki.gr/finance/quote?id=METKK.ATH
http://www.naftemporiki.gr/finance/quote?id=NEORS.ATH
http://www.naftemporiki.gr/finance/quote?id=NEWS.ATH
http://www.naftemporiki.gr/finance/quote?id=OLTH.ATH
http://www.naftemporiki.gr/finance/quote?id=PPA.ATH
http://www.naftemporiki.gr/finance/quote?id=PAIR.ATH
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22. ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε., Σύμβολο Χ.Α.: ΠΕΤΡΟ 

23. PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε., Σύμβολο Χ.Α.: ΠΠΑΚ 

24. ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α.Ε., Σύμβολο 

Χ.Α.:ΣΑΟΣ  

25. SPIDER Α.Ε., Σύμβολο Χ.Α.: ΣΠΙΝΤ   

26. FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π., Σύμβολο Χ.Α.: ΦΛΕΞΟ   

27. FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε., Σύμβολο Χ.Α.: ΦΡΙΓΟ 

28. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε., Σύμβολο Χ.Α.: ΧΑΙΔΕ 

Περαιτέρω ανάλυση των παραπάνω εταιρειών θα γίνει στο κεφάλαιο 4 της παρούσης 

διπλωματικής. 

 

3.2 Πορεία του Χρηματιστηριακού δείκτη του κλάδου Βιομηχανικά Προϊόντα & 

Υπηρεσίες 

 

 

Διάγραμμα 3.1.1, Πορεία FTSE XA Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες, Πηγή: Capital.gr 

Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε τη διαχρονική πορεία του δείκτη του κλάδου 

Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες κατά την εξεταζόμενη περίοδο από τις 25 Σεπτεμβρίου 

2008 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου 2013. Ο δείκτης ακολουθεί μεγάλη πτωτική πορεία αν 

αναλογιστούμε ότι στην αρχή της υπό μελέτη περιόδου βρισκόταν σε υψηλά στις 4.500 μονάδες, 

http://www.naftemporiki.gr/finance/quote?id=PETRO.ATH
http://www.naftemporiki.gr/finance/quote?id=PPAK.ATH
http://www.naftemporiki.gr/finance/quote?id=SAOS.ATH
http://www.naftemporiki.gr/finance/quote?id=SPID.ATH
http://www.naftemporiki.gr/finance/quote?id=FLEXO.ATH
http://www.naftemporiki.gr/finance/quote?id=FRIGO.ATH
http://www.naftemporiki.gr/finance/quote?id=HAIDE.ATH
http://www.capital.gr/
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ενώ τώρα βρίσκεται σε επίπεδα 3500 μονάδων έχοντας υποστεί τις μεγαλύτερες διορθώσεις στο 

χρονικό διάστημα από τις 27 Ιουλίου 2012 -λόγω αβεβαιότητας εκείνης της περιόδου για τη 

συγκρότηση κυβέρνησης μετά τις διπλές εθνικές κάλπες του 2012- μέχρι τις αρχές του 

Δεκεμβρίου του 2012, χρονική περίοδος μετά τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

συνέχιση της χρηματοδότησης προς τη χώρα μας με παράλληλη συμφωνία για μείωση του 

χρέους όταν το επιτρέψουν οι δημοσιονομικές επιδόσεις της οικονομίας.  

Επίσης, η αποτύπωση της πτωτικής κίνησης του δείκτη κατά το πρώτο εξάμηνο του 

2013, ίσως να οφείλεται στις αρνητικές ειδήσεις της περιόδου που σχετίζονται είτε με τα 

αδιέξοδα που προκύπτουν στην οικονομία λόγω των διαπραγματευτικών απαιτήσεων της 

"τρόικας", είτε με την είδηση της αποχώρησης της Βιοχάλκο από τη χώρα μεταφέροντας την 

έδρα της εταιρείας στο Βέλγιο και τη μετοχή της σε άλλο Χρηματιστήριο κ.α.. 

 

3.3 Πορεία του Χρηματιστηριακού δείκτη του κλάδου Βιομηχανικά Προϊόντα & 

Υπηρεσίες συγκρινόμενη με την Πορεία του Γενικού Δείκτη 

 

 

Διάγραμμα 3.1.2, Πορεία Γ.Δ.-FTSE Βιομηχανικά Προϊόντα Υπηρεσίες, Πηγή: Naftemporiki.gr 

Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρείται μία ισχυρή ταύτιση της πορείας των δύο δεικτών κάτι 

που επιβεβαιώνεται και από τις παλινδρομήσεις της επόμενης ενότητας.  

http://www.naftemporiki.gr/
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3.4 Σχέση του κλάδου και του Γενικού Δείκτη  

 

Πίνακας 3.4.1,Dependent Variable: R_FTSE_BIOMHX1  

Method: Least Squares   

Date: 09/28/13   Time: 00:04   

Sample (adjusted): 2 1247   

Included observations: 1246 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.000527 0.000415 1.269030 0.2047 

R_GEN_DEIKT1 0.805589 0.017657 45.62549 0.0000 
     
     

R-squared 0.625942     Mean dependent var -0.000184 

Adjusted R-squared 0.625641     S.D. dependent var 0.023928 

S.E. of regression 0.014640     Akaike info criterion -5.608472 

Sum squared resid 0.266637     Schwarz criterion -5.600242 

Log likelihood 3496.078     Hannan-Quinn criter. -5.605378 

F-statistic 2081.685     Durbin-Watson stat 2.054045 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της γενικής μορφής 
i i iY a b X      ή ειδικότερα 

στην περίπτωσή μας _ _ 1 _ _ 1R FTSE BIOMHX c b R GEN DEIKT     . Όπου 

R_FTSE_BIOMHX1 (οι ημερήσιες αποδόσεις του υπερκλάδου "βιομηχανικά προϊόντα και 

υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη μεταβλητή, R_GEN_DEIKT1 (οι ημερήσιες αποδόσεις 

του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή, c είναι η σταθερά που θέλουμε 

στην εξίσωση και η μεταβλητή ε εκφράζει τα τυπικά σφάλματα (errors) του γραμμικού 

υποδείγματος. Για να ελέγξουμε τη στατιστική σημαντικότητα του b (beta) σε μέγεθος δείγματος 

Τ > 40 αρκεί να δείξουμε ότι το t-statistic είναι εκτός των ορίων του ±2 και το Prob. είναι 

μικρότερο ή ίσο του 0,05. Επομένως, απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση H0: b=1 στην 

περίπτωση που |t| >2 και Prob.≤ 0,05. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό οπότε μπορούμε να 

πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και ανεξάρτητης μεταβλητής, δηλαδή 

μία αύξηση του Γενικού Δείκτη κατά μία μονάδα θα προκαλεί αύξηση του δείκτη "Βιομηχανικά 

προϊόντα και υπηρεσίες" κατά 0,805589 μονάδες. 
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Πίνακας 3.4.2, Dependent Variable: R_FTSE_BIOMHX2  

Method: Least Squares   

Date: 09/29/13   Time: 03:26   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.002351 0.000801 2.935283 0.0034 

R_GEN_DEIKT2 0.871226 0.016542 52.66842 0.0000 
     
     

R-squared 0.690906     Mean dependent var -0.000722 

Adjusted R-squared 0.690657     S.D. dependent var 0.050627 

S.E. of regression 0.028158     Akaike info criterion -4.300361 

Sum squared resid 0.983957     Schwarz criterion -4.292115 

Log likelihood 2674.675     Hannan-Quinn criter. -4.297260 

F-statistic 2773.962     Durbin-Watson stat 0.547815 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της γενικής μορφής 
i i iY a b X      ή ειδικότερα 

στην περίπτωσή μας _ _ 2 _ _ 2R FTSE BIOMHX c b R GEN DEIKT     . Όπου 

R_FTSE_BIOMHX2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του υπερκλάδου "βιομηχανικά προϊόντα και 

υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη μεταβλητή, R_GEN_DEIKT2 (οι εβδομαδιαίες 

αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή, c είναι η σταθερά που 

θέλουμε στην εξίσωση και η μεταβλητή ε εκφράζει τα τυπικά σφάλματα (errors) του γραμμικού 

υποδείγματος. Για να ελέγξουμε τη στατιστική σημαντικότητα του b (beta) σε μέγεθος δείγματος 

Τ > 40 αρκεί να δείξουμε ότι το t-statistic είναι εκτός των ορίων του ±2 και το Prob. είναι 

μικρότερο ή ίσο του 0,05. Επομένως, απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση H0: b=1 στην 

περίπτωση που |t| >2 και Prob.≤ 0,05. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό οπότε μπορούμε να 

πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και ανεξάρτητης μεταβλητής, δηλαδή 

μία αύξηση του Γενικού Δείκτη κατά μία μονάδα θα προκαλεί αύξηση του δείκτη "Βιομηχανικά 

προϊόντα και υπηρεσίες" κατά 0,871226 μονάδες. 
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Πίνακας 3.4.3, Dependent Variable: R_FTSE_BIOMHX3  

Method: Least Squares   

Date: 09/29/13   Time: 03:30   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.014086 0.001854 7.597699 0.0000 

R_GEN_DEIKT3 0.908614 0.015147 59.98688 0.0000 
     
     

R-squared 0.746186     Mean dependent var -0.003300 

Adjusted R-squared 0.745978     S.D. dependent var 0.127219 

S.E. of regression 0.064119     Akaike info criterion -2.654519 

Sum squared resid 5.032180     Schwarz criterion -2.646181 

Log likelihood 1629.220     Hannan-Quinn criter. -2.651381 

F-statistic 3598.426     Durbin-Watson stat 0.104937 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της γενικής μορφής 
i i iY a b X      ή ειδικότερα 

στην περίπτωσή μας _ _ 3 _ _ 3R FTSE BIOMHX c b R GEN DEIKT     . Όπου 

R_FTSE_BIOMHX3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του υπερκλάδου "βιομηχανικά προϊόντα και 

υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη μεταβλητή, R_GEN_DEIKT3 (οι μηνιαίες αποδόσεις 

του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή, c είναι η σταθερά που θέλουμε 

στην εξίσωση και η μεταβλητή ε εκφράζει τα τυπικά σφάλματα (errors) του γραμμικού 

υποδείγματος. Για να ελέγξουμε τη στατιστική σημαντικότητα του b (beta) σε μέγεθος δείγματος 

Τ > 40 αρκεί να δείξουμε ότι το t-statistic είναι εκτός των ορίων του ±2 και το Prob. είναι 

μικρότερο ή ίσο του 0,05. Επομένως, απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση H0: b=1 στην 

περίπτωση που |t| >2 και Prob.≤ 0,05. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό οπότε μπορούμε να 

πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και ανεξάρτητης μεταβλητής, δηλαδή 

μία αύξηση του Γενικού Δείκτη κατά μία μονάδα θα προκαλεί αύξηση του δείκτη "Βιομηχανικά 

προϊόντα και υπηρεσίες" κατά 0,908614 μονάδες. 
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3.5 Μέσος όρος αριθμοδεικτών του κλάδου Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 

 

Πίνακας 3.5, Μέσος όρος αριθμοδεικτών του κλάδου 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΤΟΣ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013* 

ROE Μετά Φόρων 0,03 -0,01 -0,06 -0,07 -0,13 1,37 

ROA Μετά Φόρων 0,01 - -0,01 -0,05 -0,03 0,01 

P/E Μετά Φόρων 23,38 88,76 19,41 16,22 21,87 44,98 

P/BV 0,81 1,07 1,56 1,10 1,39 0,8 

Μικτό περιθώριο κέρδους 0,22 0,23 0,22 0,2 0,17 0,09 

Καθαρό περιθώριο κέρδους 

(ΚΜΦ/Πωλήσεις) 
190,46 -0,04 -0,12 -19,14 -0,13 0,51 

Άμεση Ρευστότητα 1,93 1,88 2,12 1,84 2,12 1,56 

 

Ο παραπάνω πίνακας απεικονίζει τους μέσους όρους των αριθμοδεικτών που εξετάστηκαν στην 

παρούσα διπλωματική. Πρέπει να τονιστεί ότι τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τον 

υπολογισμό των αριθμοδεικτών του έτους 2013 προέρχονται από τις ενδιάμεσες Οικονομικές 

Καταστάσεις της κάθε εταιρείας του κλάδου. Επίσης, ο μέσος όρος του Ρ/Ε του κλάδου 

προέρχεται μόνο από όσες εταιρείες παρουσίαζαν κάθε έτος θετικό αποτέλεσμα στον 

συγκεκριμένο αριθμοδείκτη.  

Παρατηρώντας έναν προς έναν τους αριθμοδείκτες και ξεκινώντας από τον αριθμοδείκτη 

απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων (ROE) διαπιστώνουμε ότι κατά μέσο όρο σε όλες τις εταιρείες 

του κλάδου μειώνεται η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων τους, με τις εταιρείες να μην 

μπορούν να διαχειριστούν το μέγεθος της ύφεσης που επηρεάζει άμεσα την κερδοφορία τους. 

Όπως και ο προηγούμενος αριθμοδείκτης, έτσι και ο μέσος όρος του αριθμοδείκτη 

αποδοτικότητας του ενεργητικού (ROA) του κλάδου μειώνεται διαχρονικά κατά την 

εξεταζόμενη περίοδο - με το 2009 να παρατηρείται μηδενική αποδοτικότητα του ενεργητικού - 

και μόνο το 2012 να παρατηρείται ένας περιορισμός της μείωσης σε σχέση με το 2011.  

Ο μέσος όρος του αριθμοδείκτη P/E βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα φθάνοντας σε ιστορικά 

υψηλά τιμής το 2009. Η τιμή αυτή σημαίνει ότι η μέση τιμή της μετοχής είναι 88,76 φορές 

μεγαλύτερη από τα κέρδη ανά μετοχή του κλάδου "Βιομηχανικά Προϊόντα και υπηρεσίες" κατά 

την συγκεκριμένη χρονιά γεγονός που σηματοδοτεί υπερτιμημένες μετοχές που έχουν 

υπερεκτιμηθεί από τους επενδυτές. 
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Παρατηρώντας τον μέσο αριθμοδείκτη P/BV του κλάδου διαπιστώνουμε ότι βρίσκεται 

σε ιδιαίτερα ελκυστικά επίπεδα κατά τα έτη 2008 και 2013 καθώς η τιμή του βρίσκεται κάτω της 

μονάδας. Βέβαια και τα υπόλοιπα εξεταζόμενα έτη ο αριθμοδείκτης τείνει να βρίσκεται σε  

ικανοποιητικά επίπεδα. 

Περνώντας στον επόμενο αριθμοδείκτη, αυτόν που υπολογίζει το μέσο μικτό περιθώριο 

κέρδους παρατηρούμε ότι μειώνεται από έτος σε έτος φθάνοντας σε ιστορικά χαμηλά το 2012 

(δεν αναφέρεται το έτος 2013 καθώς τα στοιχεία προέρχονται από τις ενδιάμεσες οικονομικές 

καταστάσεις και δεν είναι ορθή η σύγκριση), γεγονός που σηματοδοτεί ότι το ποσοστό των 

κερδών που μένει στις  εταιρείες του κλάδου, αφού έχουν πληρώσει το κόστος των προϊόντων, 

φθίνει σημαντικά. 

Ο δείκτης του καθαρού περιθωρίου κέρδους αποδίδει πιο αντιπροσωπευτικά τη βουτιά 

των κερδών των επιχειρήσεων -ίσως και των λανθασμένων επιλογών των εταιρειών σε θέματα 

στρατηγικής και τιμολογιακής πολιτικής - καθώς από ιστορικά υψηλά το έτος 2008 (190,46) 

καταλήγει σε επίπεδο πρώτου εξαμήνου του 2013 να είναι ίσος με 0,51. 

Αντίθετα στις προηγούμενες διαπιστώσεις κινείται ο αριθμοδείκτης της Άμεσης 

Ρευστότητας του κλάδου καθώς γενικά ισχύει ότι τιμές του συγκεκριμένου δείκτη μεγαλύτερες 

της μονάδας θεωρούνται ικανοποιητικές, κάτι που ισχύει και κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Οι 

εταιρείες του κλάδου, λοιπόν, -παρά τα όποια μειωμένα κέρδη ή ζημίες που εμφανίζουν- 

ανταποκρίνονται κατά μέσο όρο ικανοποιητικά στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 
 

 

4.1 NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.,  Σύμβολο Χ.Α.: ΑΛΚΑΤ 

 

4.1.1 Περιγραφή επιχείρησης 

 

H NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1973, ξεκίνησε την παραγωγική της διαδικασία το 

1974 ως ΜΑΝΟΥΛΙ ΕΛΛΑΣ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Β.Ε., ενώ το 1988 η εταιρεία γίνεται μέλος του 

διεθνούς ομίλου ALCATEL. Στις αρχές του 1990 οι μετοχές της εταιρείας εισάγονται στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και το Μάιο του ίδιου έτους, η Αλκατέλ Καλώδια Ελλάς αποκτά 

την πλειοψηφία των μετοχών της "ΚΑΛΩΔΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε." Η συμμετοχή της αυτή, σταδιακά 

φθάνει το 100% και ολοκληρώνεται με τη συγχώνευση των δύο εταιρειών στο τέλος του 1996. 

Τον Μάιο του 2000 ο Όμιλος ALCATEL αποφάσισε την απόσχιση του μεγαλύτερου τμήματος 

των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε καλώδια και εξαρτήματα και τη δημιουργία αυτόνομου 

Ομίλου με την απόσχιση να ολοκληρώνεται το Νοέμβριο του 2000 και οι μετοχές της μητρικής 

εταιρείας NEXANS εισήχθησαν στο χρηματιστήριο του Παρισιού. Με την απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων το Νοέμβριο 2000 η εταιρεία μετονομάστηκε σε NEXANS ΕΛΛΑΣ 

Α.Β.Ε. 

Το εργοστάσιο της εταιρείας βρίσκεται στη Λαμία σε χώρο 346.000 τ.μ. με κτηριακές 

εγκαταστάσεις 33.000τ.μ.. Το συνολικό ποσό των επενδύσεων είναι της τάξεως των 100 

εκατομμυρίων ευρώ. Από την έναρξη των εργασιών της μέχρι και σήμερα η εταιρεία αυξάνει 

συνεχώς τον ετήσιο τζίρο και το τεχνολογικό της επίπεδο. Στην εταιρία έχουν απονεμηθεί 

διάφορα πιστοποιητικά συμμόρφωσης για την ποιότητα, το περιβάλλον, την υγιεινή και 

ασφάλεια εργασίας (ISO 9001, ISO 14001, EHP) καθώς και πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις 

απαιτήσεις διεθνών οργανισμών για την σήμανση ποιότητας των προϊόντων (ΕΛΟΤ,IMQ, VDE 

ENEL, AENOR, SABS κ.α.). 

http://www.nexans.gr/eservice/Greece-el_GR/navigate_-16/Global_expert_in_cables_and_cabling_system.html


19 
 

Η NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε παράγει καλώδια ενέργειας, χαμηλής, μέσης και υψηλής 

τάσης, υπόγεια, εναέρια και υποβρύχια. Παράγει επίσης καλώδια τηλεπικοινωνιών, χάλκινα και 

οπτικών ινών, υπόγεια, εναέρια και υποβρύχια. Ακόμη διαθέτει ειδικά καλώδια όπως πυρίμαχα, 

χαμηλής εκπομπής καπνού και αερίων, σιδηροδρόμων, αεροδρομίων, ναυτικού τύπου, καλώδια 

για εφαρμογές σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φωτοβολταϊκά πάρκα, ανεμογεννήτριες και 

άλλες διαδικασίες. Μεγάλο τμήμα των καλωδίων που συνδέουν τα Ελληνικά νησιά μεταξύ τους 

και με τη χερσαία Ελλάδα, είναι επίτευγμα της τεχνογνωσίας NEXANS. 

Η NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. είναι πρωτοπόρος στην Ελληνική αγορά καλωδίων και ένας 

από τους σημαντικότερους προμηθευτές της Δ.Ε.Η. και του Ο.Τ.Ε.. Ένα σημαντικό κομμάτι της 

παραγωγής της απορροφά η εγχώρια αγορά βιομηχανικών και οικιακών εγκαταστάσεων, ενώ η 

εξαγωγική της δραστηριότητα επεκτείνεται σε όλες τις μεγάλες Ευρωπαϊκές χώρες, στη Βόρεια 

Αφρική και τη Μέση Ανατολή.  

Το έτος 2011 αποτελεί συνέχεια της ήδη βεβαρυμμένης κατάστασης για την Ελληνική 

οικονομία, στο ανωτέρω πλαίσιο, η Nexans Ελλάς παρά την παρατεταμένη πτώση της ζήτησης 

στη Γενική Εσωτερική Αγορά, κατάφερε να διατηρήσει ένα ικανοποιητικό επίπεδο πωλήσεων 

στον Ελλαδικό χώρο αναπληρώνοντας μέρος αυτών από την ικανοποιητική ανάπτυξη στην 

κατασκευή υποδομών για αιολική ενέργεια και φωτοβολταϊκά πάρκα. Επιπροσθέτως, οι 

πωλήσεις προς το Δημόσιο και τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού κυμάνθηκαν σε 

ικανοποιητικά επίπεδα. Οι εξαγωγές τις εταιρείας επίσης διατηρήθηκαν σε ικανοποιητικά 

επίπεδα, κυρίως προς χώρες της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Η ιδιαιτέρως σημαντική 

επέκταση των πωλήσεων προς τις αφρικανικές αγορές κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2010, 

διεκόπη προσωρινά λόγω των αναταραχών και της πολιτικής αστάθειας που επικρατούσαν στην 

περιοχή. 

Η Nexans Ελλάς για το έτος 2012 είχε αναλάβει και εκτελεί συμβόλαια για την 

προμήθεια καλωδίων μέσης τάσης για τη ΔΕΗ, τα οποία σε ύψος είναι ανάλογα με εκείνα του 

προηγούμενου έτους. Επίσης από τον ΟΤΕ έχουν ανατεθεί παραγγελίες για την παραγωγή 

κυρίως καλωδίων οπτικών ινών. Η Nexans Ελλάς ως μέλος του πολυεθνικού ομίλου Nexans και 

βάσει της νέας οργανωτικής δομής του ομίλου σε ζώνες αγοράς, στοχεύει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 

την περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών. Παράλληλα, από τα τέλη του 2011 εκτελέστηκε 

συμβόλαιο σημαντικού ύψους, διάρκειας έως το πρώτο τρίμηνο του 2013, για την προμήθεια 

καλωδίων ενέργειας προς την Αρχή Ηλεκτρισμού της Κύπρου. Στον τομέα των εξαγωγών, 
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πέραν της Ευρώπης και μετά την πολιτική σταθερότητα που βαθμιαία επανέρχεται στη Βόρεια 

Αφρική, η εταιρεία έχει ξεκινήσει την εκτέλεση σημαντικών συμβολαίων πωλήσεων για την 

προμήθεια καλωδίων. Παράλληλα εκτελούνται παραγγελίες και προς χώρες της Νότιας 

Αφρικής.  

 

4.1.2 Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού 

 

Πίνακας 4.1.2, Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού ΑΛΚΑΤ 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΤΟΣ 

2009 2010 2011 2012 

ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -184,38% (-185,94%)* -272,41% -78,83% 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ -41,26% 34,85% -22,60% 67,47% 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -8,25% 68,91% -10,63% -2,18% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ -8,79% 32,51% -10,20% -2.84% 

ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -6,48% 71,91% -6,98% -4,01% 

*Οι μεταβολές σε παρένθεση υποδηλώνουν μείωση/αύξηση των ζημιών 

Η NEXANS ΕΛΛΑΣ παρουσιάζει μία μεγάλη αρνητική εικόνα όσο αφορά τα κέρδη της τα 

οποία δείχνουν να έχουν φθίνοντα ρυθμό και μάλιστα έντονο κατά την τελευταία πενταετία με 

μία αυξητική όμως αντίδραση και αύξηση των κερδών κατά τη χρήση του 2010. Οι αυξητικές 

μεταβολές στο ύψος των πωλήσεων τείνουν να αντιστρέψουν το αρνητική εικόνα φθάνοντας σε 

υψηλά ανόδου στο τέλος της χρήσης του 2012. Οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας 

μεσοσταθμικά έχουν αυξηθεί κατά την εξεταζόμενη περίοδο περίπου 48%, ενώ οι 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις έχουν και αυτές αυξητικούς ρυθμούς. 

 

 

4.1.3 Αριθμοδείκτες 

 

Πίνακας 4.1.3, Αριθμοδείκτες ΑΛΚΑΤ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΤΟΣ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE Μετά Φόρων 0,07 -0,07 0,06 -0,11 -0,02 -0,01 

ROA Μετά Φόρων 0,04 -0,04 0,03 -0,05 -0,01 - 

P/E Μετά Φόρων 8,28 - 8,78 - - - 
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P/BV 0,62 0,64 0,51 0,48 0,57 0,54 

Μικτό περιθώριο κέρδους 0,09 0,07 0,09 0,06 0,06 0,07 

Καθαρό περιθώριο κέρδους 

(ΚΜΦ/Πωλήσεις) 
0,02 -0,03 0,02 -0,04 -0,01 - 

Άμεση Ρευστότητα 1,18 1,26 1,01 0,83 0,87 0,99 

*Τιμές με κίτρινη σκίαση υποδηλώνουν αποτελέσματα καλύτερα από τον κλάδο 

Σε τρέχοντες όρους η μετοχή της NEXANS παρουσιάζει μια αρνητική εικόνα με τον δείκτη P/E 

να βρίσκεται σε αρνητικές κατά την τελευταία τριετία πράγμα που σημαίνει ότι δεν προτιμάται 

από τους επενδυτές για διάφορους λόγους οι οποίοι μπορεί να οφείλονται είτε στις αρνητικές 

προοπτικές της εταιρείας (λόγω των ζημιών που παρουσιάζει), είτε αντίθετα στην υποεκτίμηση 

των δυνατοτήτων της από την πλευρά των επενδυτών. Οι τιμές των εξεταζόμενων 

αριθμοδεικτών της εταιρείας μπορεί να θεωρούνται καλύτεροι από τον αντίστοιχο μέσο όρο του 

κλάδου, αλλά μεμονωμένα παρουσιάζουν μια αρνητική πορεία. 

 

 

 

4.2 ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε., Σύμβολο Χ.Α.: ΒΙΟΧΚ 

 

4.2.1 Περιγραφή επιχείρησης 

 

Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. είναι η μητρική εταιρία του μεγαλύτερου ελληνικού μεταλλουργικού 

ομίλου εταιριών. Ο Όμιλος περιλαμβάνει 80 περίπου εταιρίες, έξι από τις οποίες οι ΕΛΒΑΛ, 

ΧΑΛΚΟΡ, ΣΙΔΕΝΟΡ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ, ΕΤΕΜ και ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

είναι πρωτοπόρες στον τομέα τους η κάθε μία και είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, 

ενώ παράλληλα έχει στην ιδιοκτησία του ορισμένα αστικά ακίνητα στην Αθήνα και σημαντικές 

εκτάσεις γης, σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Ιδρύθηκε το 1937, εισήχθη στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών το 1947 και συμπεριλαμβάνεται στο χρηματιστηριακό δείκτη της Μorgan Stanley 

(MSCI), για την Ελλάδα. 

Οι εταιρίες του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ έχουν έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό με 

αποτέλεσμα σήμερα ο κύκλος εργασιών που πραγματοποιείται στο εξωτερικό να υπερβαίνει τον 

πραγματοποιούμενο εντός Ελλάδος. Οι εξαγωγές κατευθύνονται σε 60 χώρες περίπου και 

http://www.viohalco.gr/company_profile.html
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γίνονται είτε απευθείας, είτε μέσω θυγατρικών εταιρειών που κατέχουν σημαντικά μερίδια της 

Ελληνικής αγοράς με τις πωλήσεις να πραγματοποιούνται μέσω αντιπροσώπων και εμπόρων. 

Η βιομηχανική δραστηριοποίηση του Ομίλου στο εξωτερικό, γίνεται μέσω της 

εγκαταστημένης στο Bridgnorth της Αγγλίας BRIDGNORTH ALUMINIUM LTD, που παράγει 

φύλλα λιθογραφίας και foilstock, την πρώτη ύλη για την παραγωγή foil, μέσω της STOMANA 

INDUSTRY SA, εταιρείας παραγωγής χαλυβουργικών προϊόντων στη Βουλγαρία, μέσω της 

βουλγαρικής εταιρίας επεξεργασίας χαλκού και ορειχάλκου SOFIA MED AD και μέσω της 

Ρουμανικής εταιρίας παραγωγής καλωδίων ICME-ECAB SA. 

Κύριο μέλημα του Ομίλου είναι η αύξηση της παραγωγικής του δυναμικότητας που 

επιτυγχάνεται μέσω των μεγάλων επενδύσεων και η εξασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων 

του. Οι βιομηχανίες του Ομίλου είναι διαπιστευμένες με πιστοποιητικά ISO 9001, 9002 και ISO 

14001 για το περιβάλλον, ενώ τα προϊόντα τους κατέχουν σήματα ποιότητας διεθνών 

οργανισμών. O Όμιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ απασχολεί σήμερα περισσότερους από 8.000 

εργαζόμενους.  

Παράλληλα, η έναρξη της διαδικασίας για τη διασυνοριακή συγχώνευση με απορρόφηση 

της Βιοχάλκο ΒΙΟΧΚ από την Viohalco S.Α. εταιρεία συμμετοχών, θυγατρική της Βιοχάλκο με 

έδρα το Βέλγιο, αποφάσισαν τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών στις 13 Σεπτεμβρίου 

2013, λαμβάνοντας υπόψη την περαιτέρω συγχώνευση της Viohalco S.A. με την εταιρεία 

Compagnie Financière et de Développement Industriel S.A. (Cofidin) με έδρα το Βέλγιο, ενώ 

όρισαν ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 30.6.2013. Επίσης, αποφάσισαν τη 

σύνταξη του κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης και των εκθέσεων των διοικητικών  

συμβουλίων για τη διασυνοριακή συγχώνευση ορίζοντας εκπροσώπους για την υπογραφή του, 

και παρείχαν εντολή να γίνουν οι κατά τον νόμο απαραίτητες ενέργειες και γνωστοποιήσεις.   

Στο πλαίσιο της σχεδιασθείσας αναδιάρθρωσης, η απορροφώσα εταιρεία Viohalco S.A. 

εν συνεχεία θα απορροφήσει την Cofidin S.A., επίσης εταιρεία συμμετοχών με έδρα το Βέλγιο 

και μέτοχο κατά 13,3% της απορροφώμενης Βιοχάλκο. Συνεπεία της ολοκλήρωσης των 

παραπάνω συγχωνεύσεων, οι μέτοχοι της Βιοχάλκο θα ανταλλάξουν τις μετοχές τους με 

εισηγμένες μετοχές της Viohalco S.A., που θα διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο Euronext 

των Βρυξελλών. H σχέση ανταλλαγής προσδιορίσθηκε σε μία μετοχή της Viohalco S.A. για 

κάθε μία μετοχή της Βιοχάλκο. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης τελεί υπό την 
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έγκριση των γενικών συνελεύσεων των μετόχων των συγχωνευομένων εταιρειών και των κατά 

περίπτωση αρμοδίων εποπτικών αρχών με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να ανακοινώνει την 

υποχρέωση της Vioxalco SA – αφού αυτή απορροφήσει  την εισηγμένη Βιοχάλκο ΑΕ- να προβεί 

στην υποβολή υποχρεωτικών δημοσίων προτάσεων για τις έξι εισηγμένες στο ΧΑ θυγατρικές 

της. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, σκοπός της αναδιάρθρωσης είναι η ενίσχυση 

της κεφαλαιακής δομής της Βιοχάλκο, η αμεσότερη πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές 

κεφαλαίων και η δημιουργία ενός βραχίονα χρηματοοικονομικής στήριξης των θυγατρικών της 

εταιρειών με την όλη διαδικασία να εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός του Νοεμβρίου 

2013. Τέλος, από τις 18 Νοεμβρίου 2013, οι μετοχές της εταιρίας "ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε." τίθενται σε αναστολή διαπραγμάτευσης, 

κατόπιν αιτήματος της εταιρείας προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανταλλαγής των 

μετοχών της με μετοχές της εταιρίας "VIOHALCO S.A./NV" συνέπεια της διασυνοριακής 

συγχώνευσής τους. 

 

4.2.2 Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού 

 

Πίνακας 4.2.2, Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού ΒΙΟΧΚ 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΤΟΣ 

2009 2010 2011 2012 

ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -100,65% (-86,96%)* (5.566,67%)* (-79,22%)* 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0 0 0 0 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -10,46% -16,49% -12,47% -11,02% 

ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ -1,47% -0,3% -0,4% -0,22% 

ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -33,27% -26,94% -58,30% -37,06% 

*Οι μεταβολές σε παρένθεση υποδηλώνουν μείωση/αύξηση των ζημιών 

Σαφής είναι η αρνητική εικόνα της εταιρείας Βιοχάλκο σε επίπεδο ζημιών οι οποίες έφθασαν να 

αυξάνονται στο τέλος της χρήσης του 2012 κατά 5.566,67% από την αντίστοιχη χρήση του 

2011. Οι παραπάνω τιμές προέρχονται από τις Οικονομικές καταστάσεις σε επίπεδο εταιρείας με 

τις πωλήσεις την τελευταία πενταετία να είναι μηδενικές. Θετικό γεγονός μπορεί να θεωρηθεί η 

πτωτική πορεία τόσο των συνολικών υποχρεώσεων, όσο και των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων της εταιρείας κατά την εξεταζόμενη περίοδο. 
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4.2.3 Αριθμοδείκτες 

 

Πίνακας 4.2.3, Αριθμοδείκτες ΒΙΟΧΚ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΤΟΣ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE Μετά Φόρων 0,03 - - - - -0,04 

ROA Μετά Φόρων 0,03 - - - - -0,04 

P/E Μετά Φόρων 25,62 - - - - - 

P/BV 0,86 0,84 0,86 -0,64 0,83 0,933 

Μικτό περιθώριο κέρδους 0,83 - - - - 0,05 

Καθαρό περιθώριο κέρδους 

(ΚΜΦ/Πωλήσεις) 
5.346 - - - - -0,05 

Άμεση Ρευστότητα 15,02 7,29 12,76 13,46 18,19 11,31 

*Τιμές με κίτρινη σκίαση υποδηλώνουν αποτελέσματα καλύτερα από τον κλάδο 

Η αξιολόγηση των αριθμοδεικτών δείχνει μια θετική εικόνα σε επίπεδο πενταετίας, παρά τις 

μεγάλες ζημιές, μόνο όσον αφορά την άμεση ρευστότητα της εταιρείας η οποία κρίνεται 

ικανοποιητική καθώς η εταιρεία ανταποκρίνεται στην αποπληρωμή τόσο των συνολικών 

υποχρεώσεων της, όσο και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αξιοποιώντας τα αμέσως 

ρευστοποιήσιμα στοιχεία της. 

 

4.3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε., Σύμβολο Χ.Α.: ΒΙΣ 

 

4.3.1 Περιγραφή επιχείρησης 

 

Το 1936, μια ομάδα πρωτοπόρων Ελλήνων επιχειρηματιών, ίδρυσαν τη ΒΙΣ, την πρώτη 

Βιομηχανική εταιρεία που είχε σαν αντικείμενο τη συσκευασία, αξιοποιώντας το πιο έξυπνο και 

διαχρονικό παγκοσμίως υλικό, το κυματοειδές χαρτόνι. Επί 20 έτη, η ΒΙΣ πρωτοστατώντας στον 

χώρο της, δημιουργούσε στην Ελληνική Βιομηχανία τεχνογνωσία, άνοιξε νέες αγορές, 

αντικαθιστούσε ανεπαρκείς τρόπους συσκευασίας, βοηθούσε ώστε τα προϊόντα, να 

ομαδοποιούνται καλύτερα, να ταξιδεύουν με μεγαλύτερη ασφάλεια, να διαφημίζονται 

περισσότερο. Η συμβολή της στη δημιουργία Ελληνικών προϊόντων, την ανάπτυξη και την 

καταξίωση τους, είναι μεγάλη και έχει αναγνωριστεί από όλους τους ιδρυτές της Ελληνικής 

Βιομηχανίας. Πέρασαν 35 χρόνια συνεχούς ανάπτυξης και το 1971 εισάγεται στο 

http://www.vis.gr/index.aspx
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Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών αξιοποιώντας την καθολική αποδοχή και συμπαράσταση - 

συμμετοχή όλου του Επιχειρηματικού κόσμου που αναγνωρίζει τη συμβολή της στην ανάπτυξη 

της Ελληνικής Βιομηχανίας. 

Το 1989 εισέρχεται σε δεύτερη φάση ανοδικής πορείας και ανάπτυξης όταν γίνεται μέλος 

του ομίλου εταιρειών Ιωάννη Φιλίππου. Με μια επένδυση 5,5 δισ. δρχ. της οποίας ο σχεδιασμός 

και η υλοποίηση ξεκίνησαν το 1994 και ολοκληρώθηκαν το 1997, η ΒΙΣ μετεγκαθιστά την 

παραγωγή της από το κτίριο της οδού Πειραιώς στη ΒΙ.ΠΕ. Βόλου. Η ανοδική της πορεία για 

την κατάκτηση όλο και υψηλότερων στόχων συνεχίζεται αδιάκοπα και το 1998 - για μια ακόμη 

φορά πρωτοπόρα στο χώρο της - αναβαθμίζει τις λειτουργίες της και της απονέμεται το 

πιστοποιητικό ISO 9001 από τον ΕΛΟΤ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ποιότητος IQNet. 

Στόχος της εταιρείας είναι η ικανοποίηση της ιδιαιτερότητας κάθε συσκευασίας, ώστε να 

επιτυγχάνεται: 

 Η καλύτερη και οικονομικότερη ομαδοποίηση των προϊόντων που συσκευάζονται. 

 Η ασφαλέστερη μεταφορά των προϊόντων από το χώρο σκευασίας τους μέχρι το χώρο 

χρησιμοποίησης τους. 

 Η επιτυχής διαφήμιση των προϊόντων μέσω προσεγμένων εκτυπώσεων. 

 Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται είναι μόνο το χαρτί, είτε από καθαρές ίνες ξύλου, είτε 

από χαρτί ανακύκλωσης που κατά κύριο ποσοστό ιδιοπαράγεται, κάνουν τις μεγαλύτερες 

Ελληνικές και Πολυεθνικές εταιρείες να εμπιστεύονται την ΒΙΣ για την συσκευασία των 

προϊόντων τους. 

 

4.3.2 Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού 

 

Πίνακας 4.3.2, Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού ΒΙΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΤΟΣ 

2009 2010 2011 2012 

ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -11,81% -24,45% -132,76% (567,99%)* 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ -16,16% 4,43% -4,9% -3,89% 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -7,39% 0,84% -7,98% -9,36% 

ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ -3,88% 1,59% -5,68% -8,46% 

ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -5,34% 21,75% 48,10% -44,95% 

*Οι μεταβολές σε παρένθεση υποδηλώνουν μείωση/αύξηση των ζημιών 
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Η Βιομηχανία συσκευασιών Α.Ε. παρουσιάζει μια πτωτική πορεία των κερδών της σε επίπεδο 

πενταετίας που κορυφώθηκε στη χρήση του 2011 βλέποντας τας κέρδη της να μειώνονται κατά 

132,76% από την αντίστοιχη χρήση του 2010. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας είναι και αυτός 

πτωτικός παρουσιάζοντας όμως μία αντίδραση κατά το έτος 2010 αυξανόμενος κατά 4,43%. Οι 

συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας έχουν τάσεις μειούμενες, ενώ οι βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις παρουσιάζουν μια μεσοσταθμική αύξηση στην πενταετία κατά 20%. 

 

4.3.3 Αριθμοδείκτες 

 

Πίνακας 4.3.3, Αριθμοδείκτες ΒΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΤΟΣ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE Μετά Φόρων 0,05 0,04 0.03 -0,01 -0,07 -0,01 

ROA Μετά Φόρων 0,01 0,01 0,01 - -0,03 - 

P/E Μετά Φόρων 8,86 12,90 6,99 - - - 

P/BV 0,44 0,54 0,21 0,19 0,22 0,20 

Μικτό περιθώριο κέρδους 0,21 0,23 0,19 0,16 0,15 0,18 

Καθαρό περιθώριο κέρδους 

(ΚΜΦ/Πωλήσεις) 
0,02 0,03 0,02 -0,01 -0,04 -0,01 

Άμεση Ρευστότητα 1,14 1,09 0,99 0,64 1,02 0,93 

*Τιμές με κίτρινη σκίαση υποδηλώνουν αποτελέσματα καλύτερα από τον κλάδο 

Διαπιστώνουμε ότι σε πολλούς αριθμοδείκτες η εταιρεία κινείται καλύτερα από τις αντίστοιχες 

τιμές των αριθμοδεικτών του κλάδου. Ο δείκτης P/E έχει αρνητικές τιμές κατά την τελευταία 

διετία για αυτό το λόγο άλλωστε δεν υπάρχουν και αντίστοιχες τιμές στον παραπάνω πίνακα, 

όμως παρατηρώντας ιστορικά την τιμή του συγκεκριμένου δείκτη από το 2008 μέχρι το 2010 

διαπιστώνουμε ότι η μετοχή ΒΙΣ ήταν υποτιμημένη, ίσως η πτωτική πορεία των κερδών της  

εταιρείας να την έκανε να μην επιλέγεται από τους επενδυτές. Επίσης,  σχολιάζοντας την άμεση 

ρευστότητα παρατηρούμε ότι τα περισσότερα της περιόδου που αναλύουμε βρίσκεται σε 

ικανοποιητικά επίπεδα. 
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4.4. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E., Σύμβολο Χ.Α.: ΒΟΣΥΣ 

 

4.4.1 Περιγραφή επιχείρησης 

 

Η ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. δραστηριοποιείται στην Ελλάδα μέσω δύο διακριτών 

κλάδων :  

 Ολοκληρωμένες Λύσεις  Εξοπλισμού Καταστημάτων & Αποθηκών  

Η εταιρεία διαθέτει οργανωμένα τμήματα συμβούλων πωλήσεων και σχεδιασμού εσωτερικών 

χώρων και προτείνει και υλοποιεί ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις επίπλωσης και 

εξοπλισμού για όλους τους τύπους των καταστημάτων. Εμπόριο & Διανομή 

 Τεχνικών Προϊόντων και ειδών D.I.Y.  

Η εταιρεία συνεργάζεται αποκλειστικά με μερικούς από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς 

οίκους εξαρτημάτων επίπλων (DIY) και τεχνικών ειδών προσφέροντας στην ελληνική αγορά μια 

ευρεία γκάμα προϊόντων. Από την ίδρυσή της το 1992 έχει καταφέρει να γίνει μια από τις 

μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της. Εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής στο 12
ο
 χλμ. της 

Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας και διανέμει τα προϊόντα μέσω του σύγχρονου και ιδιόκτητου 

κέντρου διανομής συνολικής έκτασης 27.000m
2 

στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Εξοπλισμένη με ένα 

σύγχρονο μηχανογραφικό σύστημα, εκμεταλλεύεται τις μεγάλες δυνατότητες που προσφέρει η 

πληροφορική με σκοπό να αναπτύξει τις πωλήσεις, την επικοινωνία, αλλά και τη διαχείριση των 

προϊόντων της εταιρείας.  

Εξίσου σημαντικός παράγοντας είναι και το ανθρώπινο δυναμικό της με τον όμιλο να 

απασχολεί συνολικά 130 άτομα, όλα άρτια καταρτισμένα στην ειδικότητα τους με τη δυναμική 

πορεία της να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συνακόλουθη εξέλιξη των ανθρώπων της γι’ 

αυτό και επενδύει συνεχώς στη βελτίωση τους. Η εταιρεία έχει προβεί σε μια σειρά από 

ενέργειες που ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο την ηγετική της παρουσία στην αγορά. Το 1999 

ιδρύθηκε η θυγατρική εταιρία στη Ρουμανία, VOYATZOGLOU SYSTEMS ROMANIA SRL με 

το ίδιο αντικείμενο, ενώ το 2005 ιδρύθηκε νέα θυγατρική εταιρία με την επωνυμία 

ORGANIZER STORES, cash & carry καταστήματα για τον επαγγελματία.  

http://www.voyatzoglou.gr/#/gr/company/investor-relations/
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4.4.2 Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού 

 

Πίνακας 4.4.2, Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού ΒΟΣΥΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΤΟΣ 

2009 2010 2011 2012 

ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -153,74% (-161,26%)* -208,34% (24, 62%)* 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ -29,26% 11,80% -26,27% -27,60% 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -27,28% 10,21% -18,89% -13,23% 

ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ -13,03% 1,04% -14,94% -11,95% 

ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -24,79% 20,60% -14,02% -9,58% 

*Οι μεταβολές σε παρένθεση υποδηλώνουν μείωση/αύξηση των ζημιών 

Οι μεταβολές του παραπάνω πίνακα υποδηλώνουν ότι η εταιρεία κατά την τελευταία πενταετία 

βρίσκεται κυρίως σε ζημιές και σε πτωτική πορεία του ύψους των πωλήσεων της. Θετικό 

γεγονός μπορεί να θεωρηθεί η μεσοσταθμική μείωση κατά μεγάλο βαθμό τόσο στις συνολικές, 

όσο και στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. 

4.4.3 Αριθμοδείκτες 

 

Πίνακας 4.4.3, Αριθμοδείκτες ΒΟΣΥΣ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΤΟΣ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE Μετά Φόρων 0,10 -0,06 0,04 -0,04 -0,06 -0,01 

ROA Μετά Φόρων 0,06 -0,04 0,02 -0,03 -0,04 -0,01 

P/E Μετά Φόρων 3,41 - 5,97 - - - 

P/BV 0,34 0,27 0,21 0,30 0,29 0,30 

Μικτό περιθώριο κέρδους 0,39 0,36 0,36 0,34 0,37 0,38 

Καθαρό περιθώριο κέρδους 

(ΚΜΦ/Πωλήσεις) 
0,08 -0,06 0,03 -0,05 -0,08 -0,05 

Άμεση Ρευστότητα 1,24 1,26 1,21 1,09 0,93 0,89 

*Τιμές με κίτρινη σκίαση υποδηλώνουν αποτελέσματα καλύτερα από τον κλάδο 

Τα στοιχεία των αριθμοδεικτών της ΒΟΣΥΣ και ιδιαίτερα του ROE υποδηλώνουν μία μετοχή η 

οποία έχει μεγαλύτερη αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της από τις αντίστοιχες τιμές του 

μέσου όρου του κλάδου. To μικτό περιθώριο των κερδών της εταιρείας βρίσκεται σε καλύτερα 

επίπεδα από τον κλάδο παρουσιάζοντας κυρίως αυξητικές τάσεις την τελευταία τριετία. Ο 

δείκτης P/E δεν υφίσταται γιατί τα μεγέθη των ζημιών της τριετίας είναι έντονα, αντίθετα η 

άμεση ρευστότητα βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα, αν και σε επίπεδα μικρότερα του 

κλάδου, ικανοποιητικά όμως για τη κάλυψη των υποχρεώσεων. 
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4.5. ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε., Σύμβολο Χ.Α.: ΓΕΒΚΑ 

 

4.5.1 Περιγραφή επιχείρησης 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε αποτελεί τον σημαντικότερο προμηθευτή 

βιομηχανικού και υδραυλικού εξοπλισμού στην Ελλάδα και στις χώρες της Ανατολικής 

Ευρώπης κατέχοντας συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

 Σύγχρονοι αποθηκευτικοί χώροι, συνολικής έκτασης 21.000τμ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

 Ανταγωνιστικές τιμές και ευελιξία  στους τρόπους παράδοσης 

 Αποκλειστικές μακροχρόνιες συνεργασίες με τους μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού 

 Μεγάλη γκάμα προιόντων 

 Ολοκληρωμένα συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών 

 4.000 πελάτες μεταξύ των οποίων οι μεγαλύτερες εταιρίες του κατασκευαστικού, 

βιομηχανικού, ναυτιλιακού και πετρελαϊκού κλάδου 

 Ομάδα άρτια καταρτισμένων και εξειδικευμένων συνεργατών  

Στόχος της εταιρείας είναι να εξασφαλίζει στους πελάτες της τις ευνοϊκότερες επιλογές, 

παρέχοντας υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες. 

Ιστορική αναδρομή: 

 1966: Σύσταση με την μορφή ΕΠΕ 

 1974: Αλλαγή νομικής μορφής και μετονομασία σε Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας ΑΕ 

 1990: Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών  

 1995: Εξαγορά Βιομοτόρ και επέκταση στο κλάδο εμπορίας εργαλείων 

 1999: Ίδρυση Γενικής Εμπορίου Βορείου Ελλάδος ΑΕ  

  Έναρξη αποκλειστικής συνεργασίας για την Ελλάδα με Avk Group 

  Σύναψη συμβολαίου εμπορικής διανομής με Karcher Hellas 

 2001:  Έναρξη αποκλειστικής συνεργασίας για την Ελλάδα με την εταιρεία Ksb  

http://www.geb.gr/index.php
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 2003:  Έναρξη αποκλειστικής συνεργασίας για την Ελλάδα με Viking Group 

 2004: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Γενικής Εμπορίου Βορείου Ελλάδος ΑΕ  

 2006: Νέες εγκαταστάσεις στην Αθήνα 

 2007: Νέες εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη  

 2010:  Έναρξη εμπορικής συνεργασίας με MAKITA Hellas 

          Ίδρυση GEB Green Energy 

 2012:  GEB Green Energy Διασύνδεση Φ/Β σταθμού 600kW 

 2013: GEB Green Energy Διασύνδεση Φ/Β σταθμού 400kW 

Ο όμιλος της ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ περιλαμβάνει τις κάτωθι εταιρείες:  

1) Η Γενική Εμπορίου Βορείου Ελλάδος, στην οποία η ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε συμμετέχει με ποσοστό 75%, ιδρύθηκε το 1999 και έχει έδρα τη 

Θεσσαλονίκη. Η εταιρεία από το 2007 στεγάζεται σε ιδιόκτητες εκτάσεις 20,000 τμ στη ΒΙΠΕ 

Σίνδου. Στόχος της μητρικής εταιρείας με την ίδρυση της Γενική Εμπορίου Βορείου Ελλάδος 

Α.Ε., είναι ανάπτυξη των πωλήσεων του Ομίλου στα Βαλκάνια και η κατάκτηση μεγαλύτερου 

μεριδίου αγοράς στη Βόρεια Ελλάδα. Η εταιρεία εφαρμόζει ένα σύγχρονο Σύστημα 

Διασφάλισης Ποιότητας, ενώ διαθέτει πιστοποίηση κατά το Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας ISO 

9001:2000/EN ISO 9001/2000 από το Φορέα Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD) A.E. 

2) Λητώ - Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Ενδυμάτων & Παιδικών Ειδών. Η εταιρεία 

ιδρύθηκε το έτος 1995 με αντικείμενο εργασιών την εμπορία παντός είδους ετοίμων ενδυμάτων, 

εσωρούχων, λευκών ειδών και ειδών βρεφανάπτυξης. Τον Νοέμβριο του 1999 η ΓΕΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε. εξαγόρασε ποσοστό 10% της εταιρείας, ενώ κατά την 

εξεταζόμενη περίοδο είναι κάτοχος εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων (137.000) κοινών μετοχών με 

δικαίωμα ψήφου κατέχοντας το 4,8633% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΛΗΤΩ Α.Ε. 

3) Η κατά 100% θυγατρική εταιρία «Γενική Εμπορίου Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

Α.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «GEB GREEN ENERGY S.A.», ιδρύθηκε στις 20.07.2010, 

σύμφωνα με την από 08.07.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρίας 

«ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.» με έδρα τον Δήμο Ασπροπύργου Αττικής. 
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Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή, εμπορία και προμήθεια ενέργειας από Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και από συμβατικά καύσιμα, για οικιακές, βιομηχανικές και λοιπές 

χρήσεις. 

 

4.5.2 Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού 

 

Πίνακας 4.5.2, Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού, ΓΕΒΚΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΤΟΣ 

2009 2010 2011 2012 

ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -51,61% -101,10% (-7.315,63%)* -132,98% 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ -20,54% -23,17% 13,55% -25,82% 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -25,37% -18,65% -14,02% -19,72% 

ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ -12,06% -8,92% -2,96% -8,68% 

ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 22,75% -41,89% -52,84% -1,37% 

*Οι μεταβολές σε παρένθεση υποδηλώνουν μείωση/αύξηση των ζημιών 

Τα αξιοσημείωτα στοιχεία του παραπάνω πίνακα δείχνουν μία εταιρεία η οποία έκανε κλείσιμο 

της χρήσης του 2011 με μία τεράστια αύξηση που υπερκαλύπτει τις ζημίες της εξεταζόμενης 

πενταετίας. Δείχνει, επίσης, μία εταιρεία η οποία μειώνει σταθερά τις συνολικές της 

υποχρεώσεις, αλλά και τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Αντιθέτως, αυτήν την καλή εξέλιξη 

δεν ακολουθούν και οι πωλήσεις οι οποίες μειώνονται σημαντικά τα περισσότερα έτη. 

 

4.5.3 Αριθμοδείκτες 

 

Πίνακας 4.5.3, Αριθμοδείκτες ΓΕΒΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΤΟΣ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE Μετά Φόρων 0,10 0,05 - 0,04 -0,01 0,01 

ROA Μετά Φόρων 0,05 0,03 - 0,02 -0,01 0,01 

P/E Μετά Φόρων 4,88 9,58 - 10,32 - 42,63 

P/BV 0,47 0,44 0,26 0,37 0,48 0,41 

Μικτό περιθώριο κέρδους 0,26 0,23 0,22 0,22 0,20 0,23 

Καθαρό περιθώριο κέρδους 

(ΚΜΦ/Πωλήσεις) 
0,05 0,03 - 0,03 -0,01 0,03 

Άμεση Ρευστότητα 1,74 1,14 1,71 3,46 2,68 2,38 

*Τιμές με κίτρινη σκίαση υποδηλώνουν αποτελέσματα καλύτερα από τον κλάδο 
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Η εταιρεία περιλαμβάνει πολλούς από τους αριθμοδείκτες που εξετάσαμε σε επίπεδα τιμών 

υψηλότερα από αυτών των αντίστοιχων δεικτών του κλάδου. Πρέπει να τονιστεί η βελτιωμένη 

πορεία του δείκτη P/BV η οποία υποδηλώνει μια βελτίωση της σχέσης μεταξύ 

χρηματιστηριακής και λογιστικής αξίας. Η άμεση ρευστότητα, επίσης, βρίσκεται σε όλο το 

εξεταζόμενο διάστημα σε ικανοποιητικά επίπεδα, με την τελευταία διετία μάλιστα να βρίσκεται 

σε επίπεδα καλύτερα της μέσης ρευστότητας του κλάδου. Θετικά μπορεί να αξιολογηθεί σε 

επίπεδα εξαμήνου η βελτίωση και του αριθμοδείκτη του μικτού περιθωρίου κέρδους. 

 

 

 

4.6. DIONIC ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, Σύμβολο Χ.Α.: ΔΙΟΝ 

 

4.6.1 Περιγραφή επιχείρησης 

 

Αποτελεί έναν ισχυρό όμιλο ευρωπαϊκού προφίλ, που δραστηριοποιείται στους τομείς της 

Εμπορίας και  Διανομής, Λογισμικού,  Ενέργειας, Ανάπτυξη Ακινήτων και Συμβουλευτικών 

Υπηρεσιών. Η μακροχρόνια εξειδίκευση, η δημιουργικότητα, η άρτια οργάνωση και η 

αποδεδειγμένη τεχνογνωσία, αλλά και η στρατηγική επέκτασης σε αγορές της Ελλάδας και του 

εξωτερικού έχουν καθιερώσει την DIONIC, ως έναν από τους πιο καινοτόμους αξιόπιστους και 

αναγνωρισμένους ομίλους στην αγορά. 

Η DIONIC έχει εδραιωθεί ως one-stop shop για το ελληνικό χονδρεμπόριο, 

προσφέροντας ποικιλία διαφορετικών, αλλά και συμπληρωματικών, σε κάποιες περιπτώσεις, 

προϊόντων και υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, διατηρεί μακροχρόνιες συνεργασίες με σημαντικούς 

οίκους του εξωτερικού και αντιπροσωπεύει ηγετικά σήματα της παγκόσμιας αγοράς, που 

απευθύνονται τόσο στο ευρύ κοινό, όσο και σε εξειδικευμένες (niche) αγορές. Επιπλέον, με 

στρατηγικό στόχο την ανάπτυξη σε νέες αγορές, που παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές 

ανάπτυξης, η DIONIC έχει επεκταθεί στους τομείς των εναλλακτικών πηγών  ενέργειας, αλλά 

και της ανάπτυξης ακινήτων. 

 

http://www.dionicgroup.com/
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Άξονες δραστηριοτήτων του Ομίλου: 

1.Εμπόριο / διανομή 

Ο Όμιλος DIONIC εισάγει, αντιπροσωπεύει και διανέμει σε μεταπωλητές προϊόντα 

τηλεπικοινωνιακών μέσων και συστημάτων ασφαλείας, αναλωσίμων, παιχνιδιών, ειδών 

βρεφανάπτυξης, ειδών ένδυσης και υπόδησης, τροφίμων και ευρέως καταναλωτικών προϊόντων 

μέσω των εταιρειών DIONIC , DIONIC BULGARIA, DIONIC TRADING, ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΩΝ, SHENZHEN TOP LEAD 

2. Λογισμικό 

Η στρατηγική τοποθέτηση του Ομίλου Dionic στον τομέα του Λογισμικού, υλοποιείται μέσω 

της συμμετοχής του στις θυγατρικές εταιρείες ATCOM Internet & Multimedia A.E. και 

SKROUTZ Α.Ε., οι οποίες κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην ανάπτυξη προϊόντων και στην 

παροχή υπηρεσιών Διαδικτύου.  

Η κάθε μία από αυτές πρωταγωνιστεί στον τομέα της, προσφέροντας στον Όμιλο 

DIONIC τη δυνατότητα να αξιοποιεί τις καταιγιστικές εξελίξεις που συντελούνται στον πλέον 

δυναμικό τομέα της Αγοράς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, αυτόν του 

Διαδικτύου. Καθώς τα διεθνή δεδομένα αποδεικνύουν καθημερινά ότι το Διαδίκτυο επηρεάζει 

με ολοένα και αυξανόμενο ρυθμό των καθημερινό τρόπο λειτουργίας των ιδιωτών, των 

επιχειρήσεων και των Οργανισμών, η στρατηγική τοποθέτηση του Ομίλου στον τομέα αυτό, του 

επιτρέπει να διαμορφώνει μια φιλόδοξη στρατηγική επέκτασης τόσο χρονικά, για την επόμενη 

πενταετία, όσο και γεωγραφικά, με την περαιτέρω επέκταση της δραστηριότητάς του στη Διεθνή 

Αγορά. 

3. Υπηρεσίες 

O Όμιλος DIONIC δραστηριοποιείται στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω της 

συμμετοχής της στην εταιρεία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε,  με το ποσοστό του 21,85% και της 

συμμετοχής της στην IRA MEDIA A.E, με το ποσοστό του 30%. 

Οι υπηρεσίες της ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ αφορούν, μεταξύ άλλων, στον στρατηγικό και 

επιχειρησιακό σχεδιασμό, στον ανασχεδιασμό επιχειρησιακών και συστημάτων διασφάλισης 

ποιότητας, στην αξιολόγηση και διαχείριση έργων καθώς επίσης και στην διοίκηση μεγάλων 

τεχνικών έργων. 

Η IRA MEDIA A.E, δραστηριοποιείται στον τομέα στρατηγικής των ΜΜΕ, αναλύοντας 

τα δεδομένα του κάθε διαφημιζόμενου και με καθαρά επιστημονική προσέγγιση, σχεδιάζει την 
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άριστη στρατηγική media που πρέπει να ακολουθηθεί αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό τον 

προϋπολογισμό του διαφημιζόμενου ώστε να επιφέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. 

4. Ενέργεια 

Ο Όμιλος DIONIC, συνδυάζοντας την ευαισθητοποίησή του σε θέματα προστασίας του 

περιβάλλοντος με τους νέους επιχειρηματικούς ορίζοντες που ανοίγονται στα πλαίσια της 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ο άνεμος και ο 

ήλιος, εισέρχεται στην νέα αυτή αγορά με την σύσταση θυγατρικής ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ, η 

οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή αιολικής ενέργειας και την ίδρυση της εταιρείας 

ΕΝΑΛΕΝ ΑΕΚΕ με σκοπό την εκμετάλλευση εναλλακτικών μορφών ενέργειας. 

Έχοντας ως στόχο την ισχυρή παρουσία της στην αγορά της παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, συνεργάζεται με την εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ, η οποία εξειδικεύεται 

στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο Όμιλος DIONIC εκτιμάται ότι, με την 

στρατηγική απόφαση της εισόδου στου στον χώρο των εναλλακτικών μορφών ενέργειας, θα 

διευρύνει σημαντικά τις δραστηριότητές του σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες. 

 

 

4.6.2 Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού 

 

Πίνακας 4.6.2, Μεταβολές στοιχείων ενεργητικού ΔΙΟΝ 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΤΟΣ 

2009 2010 2011 2012 

ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -82,19% -803,23% (1701,29%)* (-69,82%)* 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ -12,38% 7,27% -14,07% -50,95% 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,14% -8,02% 20,81% 0,12% 

ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ -1,07% -6,88% -8,03% -8,34% 

ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -1,57% 47,57% 28,70% 4,17% 

*Οι μεταβολές σε παρένθεση υποδηλώνουν μείωση/αύξηση των ζημιών 

Η εταιρεία βρίσκεται σε ζημιογόνο φάση κατά την εξεταζόμενη περίοδο με μία τάση 

μείωσης μόνο κατά το 2012, οι πωλήσεις βρίσκονται σε καθοδική πορεία γενικότερα και 

υποχρεώσεις τόσο οι συνολικές , όσο και οι βραχυπρόθεσμες αυξάνονται αντίστοιχα με 

έντονους ρυθμούς. 
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4.6.3 Αριθμοδείκτες 

 

Πίνακας 4.6.3, Αριθμοδείκτες ΔΙΟΝ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΤΟΣ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE Μετά Φόρων 0,03 0,01 -0,04 -2,26 -2,15 37,79 

ROA Μετά Φόρων 0,01 - -0,01 -0,28 -0,09 -0,04 

P/E Μετά Φόρων 24,88 93,44 - - - - 

P/BV 0,79 0,54 0,52 4,02 2,85 -11,39 

Μικτό περιθώριο κέρδους 0,18 0,21 0,16 0,08 0,06 0,21 

Καθαρό περιθώριο κέρδους 

(ΚΜΦ/Πωλήσεις) 
0,02 - -0,02 -0,44 -0,27 -0,23 

Άμεση Ρευστότητα 1,62 1,55 0,94 0,71 0,55 0,55 

*Τιμές με κίτρινη σκίαση υποδηλώνουν αποτελέσματα καλύτερα από τον κλάδο 

Η αρνητική εικόνα που αποτυπωνόταν στον πίνακα με τις μεταβολές των στοιχείων του 

ισολογισμού είναι παρούσα και στον παραπάνω πίνακα με ελάχιστες τιμές των αριθμοδεικτών 

να βρίσκονται πάνω από τις μέσες τιμές των αριθμοδεικτών του κλάδου. Για το τρέχον έτος 

χρήσης τείνει να αναστρέφεται η αρνητική πορεία, αλλά και πάλι οι τιμές που ερμηνεύουμε 

αφορούν τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις και δεν μπορούν να προδιαγράψουν το 

κλείσιμο της χρήσης. 

 

 

4.7. CABLEL ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., Σύμβολο Χ.Α.: ΕΛΚΑ 

 

4.7.1 Περιγραφή επιχείρησης 

O Όμιλος Εταιριών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες 

καλωδίων στη χώρα και διαθέτει πέντε εργοστάσια παραγωγής, τρία στην Ελλάδα και δύο στο 

εξωτερικό. Στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ περιλαμβάνονται και οι εταιρίες ICME ECAB 

S.A., στο Βουκουρέστι Ρουμανίας και LESCO O.O.D., στο Μπλαγκόεβγκραντ Βουλγαρίας 

καθώς και πλήθος εταιριών διάθεσης των προϊόντων της εταιρίας στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό. 

http://www.telecables.gr/index.php
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Η δραστηριότητα της εταιρίας ξεκίνησε το 1950 ως μονάδα παραγωγής καλωδίων της 

ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Το 1973 ιδρύεται η εταιρία με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ, ως 

ανεξάρτητη θυγατρική της ΒΙΟΧΑΛΚΟ και αρχίζει να διευρύνει τις παραγωγικές και εμπορικές 

δραστηριότητες της. Από την ίδρυσή της η εταιρία προσανατολίζεται στην ενσωμάτωση των 

τελευταίων τεχνολογιών και στοχεύει στη παραγωγή προϊόντων για τη διεθνή αγορά.Ο 

συνδυασμός υψηλής τεχνολογίας και εξειδικευμένου προσωπικού, επιτρέπει στην εταιρία να 

παράγει μία ευρεία γκάμα ποιοτικών προϊόντων με το εμπορικό σήμα CABLEL®:  

 Καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων 

 Καλώδια ελέγχου 

 Καλώδια βιομηχανικών χρήσεων και εξωτερικών εγκαταστάσεων  

 Καλώδια πλοίων και ναυτικών εγκαταστάσεων με αυξημένη αντοχή στη φωτιά.  

 Καλώδια ισχύος με τάση λειτουργίας μέχρι 400kV  

 Καλώδια άκαυστα ελεύθερα αλογόνων  

 Αγωγοί χαλκού, αλουμινίου, ACSR 

 Τηλεφωνικά καλώδια 

 Καλώδια μεταφοράς δεδομένων 

 Καλώδια οπτικών ινών 

 Εξειδικευμένα Καλώδια 

 Σύρματα περιελίξεων χαλκού 

 Πλαστικά και Ελαστικά Μείγματα 

 

 

4.7.2 Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού 

 

Πίνακας 4.7.2, Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού ΕΛΚΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΤΟΣ 

2009 2010 2011 2012 

ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -14,16% (-88,79% )* (-729,51%)* -733,15% 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ -26,96% 36,81% 26,79% 11,29% 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -5,72% 22,42% 12,33% 18,28% 

ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ -3,47% 13,10% 16,70% 8,13% 

ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 6,95% 65,19% 3,03% 33,92% 

*Οι μεταβολές σε παρένθεση υποδηλώνουν μείωση/αύξηση των ζημιών 
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Η μεταστροφή της εταιρείας σε κέρδη το 2011 εκμηδενίστηκε από μία περίπου ισόποση μείωση 

των κερδών με το κλείσιμο της χρήσης του 2012 συνεχίζοντας την ζημιογόνο πορεία που 

εμφάνιζε από το 2008 μέχρι το 2010. Αντιθέτως, αν και μικρού μεγέθους, οι πωλήσεις κινούνται 

με αυξητικούς ρυθμούς την τελευταία πενταετία αντιστρέφοντας το αρνητικό κλίμα της 

εταιρείας. Αυξητική πορεία εμφανίζουν τόσο οι συνολικές, όσο και οι βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις. 

 

 

4.7.3 Αριθμοδείκτες 

 

Πίνακας 4.7.3, Αριθμοδείκτες ΕΛΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΤΟΣ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE Μετά Φόρων 0,04 -0,02 - 0,01 -0,08 -0,07 

ROA Μετά Φόρων 0,02 -0,01 - - -0,03 -0,02 

P/E Μετά Φόρων 11,92 - - 30,77 - - 

P/BV 0,51 0,50 0,34 0,36 0,63 0,56 

Μικτό περιθώριο κέρδους 0,05 0,04 0,04 0,05 0,02 0,01 

Καθαρό περιθώριο κέρδους 

(ΚΜΦ/Πωλήσεις) 
0,01 -0,01 - - -0,02 -0,04 

Άμεση Ρευστότητα 1,15 0,94 0,71 0,89 0,66 0,57 

*Τιμές με κίτρινη σκίαση υποδηλώνουν αποτελέσματα καλύτερα από τον κλάδο 

 

Ο αριθμοδείκτης P/BV είναι ο μόνος που βρίσκεται σε καλύτερα επίπεδα τιμών από τις 

αντίστοιχες τιμές του αριθμοδείκτη του κλάδου και βαίνει αυξητικά σε όλη τη διάρκεια της 

εξεταζόμενης περιόδου υποδηλώνοντας μια υποτιμημένη μετοχή, σε αντίθεση με τους 

υπόλοιπους αριθμοδείκτες που μειώνονται από χρήση σε χρήση. 

 

 

4.8. ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΤΡΑΚ, Σύμβολο Χ.Α.: ΕΛΤΚ 

 

4.8.1 Περιγραφή επιχείρησης 

 

http://www.eltrak.gr/article_detail.asp?node_serial=001001001&node_id=462&article_id=161
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Ο Όμιλος ΕΛΤΡΑΚ αποτελείται από 4 εταιρείες: την ΕΛΤΡΑΚ, την ΕΛΑΣΤΡΑΚ, την 

ΕΛΤΡΕΚΚΑ και την ΕΛΤΡΑΚ Βουλγαρίας.  Σκοπός της Εταιρείας, σύμφωνα με τo άρθρο 2 τoυ 

Καταστατικού της είναι: η εμπορία, παραγωγή και μεταπώληση, εκμίσθωση, εισαγωγή και 

εξαγωγή μηχανών, οχημάτων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένων 

ελαστικών αυτών, καθώς και καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, η άσκηση επιχειρήσεως 

παραγγελίας και αντιπροσωπειών μηχανημάτων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων, η λειτουργία 

συνεργείων μηχανών, οχημάτων και πλοίων, καθώς και η εισαγωγή και πώληση μηχανολογικού 

εξοπλισμού και βιομηχανικών ειδών κατάλληλων για συνεργεία, η αγορά και εκμετάλλευση 

πλοίων και μηχανημάτων, η ανάληψη και εκτέλεση εργολαβιών και υπεργολαβιών 

χωματουργικών έργων ως και η άσκηση πάσης φύσεως ναυτιλιακών εργασιών.  

Η ΕΛΤΡΑΚ ιδρύθηκε το 1982 ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος των μηχανημάτων 

Caterpillar στην Ελλάδα και εξελίχθηκε σε έναν πολλαπλό διανομέα από πρωτοπόρες εταιρείες, 

που χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Ο 

όμιλος είναι υπεύθυνος για την πλήρη γκάμα των μηχανημάτων Caterpillar,  τη μεγαλύτερη στον 

κόσμο εταιρεία αυτού του τύπου (χωματουργικά μηχανήματα, ανυψωτικά μηχανήματα, 

ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και ναυτιλιακές μηχανές) και έχει αναπτύξει ένα δίκτυο καταστημάτων 

σε όλη την Ελλάδα, ώστε να παρέχει την απαραίτητη after-sales υποστήριξη και να καλύπτει 

άμεσα τις ανάγκες που μπορεί να προκύψουν σε ανταλλακτικά για τα χωματουργικά 

μηχανήματα, τις γεννήτριες (Η/Ζ), τα ανυψωτικά μηχανήματα και τα ναυτιλιακά. 

Η ΕΛΑΣΤΡΑΚ  διανέμει τα ελαστικά BRIDGESTONE καθώς και τις μάρκες ελαστικών 

FIRESTONE και DAYTON στην Ελλάδα. Η BRIDGESTONE αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως 

μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ελαστικών με προϊόντα κορυφαίας ποιότητας και απόδοσης. 

Η ΕΛΤΡΕΚΚΑ είναι  η μεγαλύτερη προμηθεύτρια σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων στην 

Ελλάδα για την αγορά aftermarket με προϊόντα, όπως Ferodo, Brembo, Champion, Kayaba, 

Delphi, Sachs και Valeo, άλλα και πολλά ακόμη. 

Η ΕΛΤΡΑΚ με συστήματα on-line και μοντέρνες εγκαταστάσεις σκοπό έχει να 

προσφέρει το καλύτερο επίπεδο υπηρεσιών αλλά και να είναι καινοτόμος στην αγορά. Από τη 

χρήση του 2001 τα αντικείμενα της εισαγωγής και εμπορίας ανταλλακτικών και εξαρτημάτων 

αυτοκινήτου καθώς επίσης και αυτό της εισαγωγής και εμπορίας ελαστικών αυτοκινήτων, 

μοτοσικλετών και μηχανημάτων, τα οποία μέχρι το τέλος του 2000 περιλαμβάνονταν στις 
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δραστηριότητες της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε., διεκπεραιώνονται πλέον από τις θυγατρικές ΕΛΤΡΕΚΚΑ 

Α.Ε. και ΕΛΑΣΤΡΑΚ Α.Ε. αντίστοιχα. 

 

4.8.2 Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού 

 

Πίνακας 4.8.2, Μεταβολές στοιχείων ισολογισμού ΕΛΤΚ 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΤΟΣ 

2009 2010 2011 2012 

ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -4,66% -44,88% -76,40% -384,29% 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0,48% -31,14% -31,63% -8,40% 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -2,70% -13,06% -13,25% -22,73% 

ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1,09% -6,31% 6,92% -13,58% 

ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -1,96% -22,14% -27,58% -65,42% 

 

Τα κέρδη της ΕΛΤΡΑΚ έχουν φθίνοντα ρυθμό και με την φθίνουσα αυτή πορεία να 

κορυφώνεται στο κλείσιμο της χρήσης του 2012 με μείωση των κερδών μετά φόρων κατά 

384,29%. Οι πωλήσεις της εταιρείας ακολουθούν και αυτές πτωτική πορεία με μία 

μεσοσταθμική μείωση στην εξεταζόμενη πενταετία κατά 70% περίπου. Αντίθετα, οι συνολικές 

υποχρεώσεις και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιορίζονται από την πλευρά της εταιρείας. 

 

4.8.3 Αριθμοδείκτες 

 

Πίνακας 4.8.3, Αριθμοδείκτες ΕΛΤΚ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΤΟΣ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE Μετά Φόρων 0,12 0,10 0,06 0,01 -0,04 -0,03 

ROA Μετά Φόρων 0,05 0,05 0,03 0,01 -0,02 -0,02 

P/E Μετά Φόρων 6,92 7,49 9,57 32,30 - - 

P/BV 0,80 0,78 0,54 0,44 0,51 0,52 

Μικτό περιθώριο κέρδους 0,23 0,23 0,28 0,34 0,27 0,40 

Καθαρό περιθώριο κέρδους 

(ΚΜΦ/Πωλήσεις) 
0,07 0,06 0,05 0,02 -0,05 -0,11 

Άμεση Ρευστότητα 0,68 0,67 0,82 0,87 9,55 0,51 

*Τιμές με κίτρινη σκίαση υποδηλώνουν αποτελέσματα καλύτερα από τον κλάδο 
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Η πλειονότητα των αριθμοδεικτών της εταιρείας βρίσκεται πάνω από τις αντίστοιχες τιμές των 

αριθμοδεικτών του κλάδου γεγονός που υποδηλώνει την καλύτερη θέση της ΕΛΤΡΑΚ από τις 

υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου. Βέβαια, όλοι οι αριθμοδείκτες διαχρονικά βαίνουν μειούμενοι 

και με αρνητικό αντίκτυπο στην άμεση ρευστότητα της εταιρείας η οποία αν και αυξάνεται, δε 

βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα διαχρονικά. 

 

 

 

4.9. ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, Σύμβολο Χ.Α.: ΕΣΥΜΒ 

 

4.9.1 Περιγραφή επιχείρησης 

 

Στην 20ετή ραγδαία ανάπτυξή της, η «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ» έχει εξελιχθεί σε έναν από τους 

μεγαλύτερους ομίλους συμβουλευτικών υπηρεσιών στην εγχώρια αγορά,  αναπτύσσοντας 

διαρκώς γνώση και εμπειρία με ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών, σε ένα ευρύτατο πλαίσιο 

παροχών και υπηρεσιών της ελληνικής και διεθνούς οικονομίας. 

Η επιχειρηματική δραστηριότητα του ομίλου επικεντρώνεται στα εξής: 

Management Consulting: Παροχή επιχειρηματικών συμβουλών στον ιδιωτικό τομέα και σε 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όπως  

 Στρατηγική και Χρηματοοικονομική  

 Στρατηγική διοίκηση,  

 Χρηματοοικονομική διοίκηση,  

 Χρηματοδοτήσεις, αξιολόγηση έργων και προγραμμάτων. 

 Διοίκηση Λειτουργιών και Τεχνολογίες Πληροφορικής, Επικοινωνιών  

 Ανάπτυξη συστημάτων διοίκησης,  

 Συμβουλευτική (ανα-) σχεδιασμού διαδικασιών,  

 Διαχείριση καινοτομίας και τεχνολογίας,  

 Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών 

http://el.euroconsultants.gr/web/guest/home
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Government Consulting: Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση έργων για κυβερνήσεις, 

δημόσιους οργανισμούς και διεθνείς φορείς 

Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικής Συμβουλευτικής: Χρηματοδότηση έργων και επιχειρήσεων, 

ΣΔΙΤ, ιδιωτικοποιήσεις, διαχείριση δημόσιας ακίνητης περιουσίας 

Υπηρεσίες σε Υποδομές Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας: Σχεδιασμός καινοτόμων 

έργων και προγραμμάτων τεχνολογίας στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό 

Πληροφορική, επικοινωνίες & νέα μέσα: Ανάπτυξη και καθιέρωση χρήσης τεχνολογικά 

προηγμένων εφαρμογών και νέων μέσων.  

Η ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ, εταιρία του Ομίλου της Ευρωσύμβουλοι ΑΕ, 

διαθέτει βαθιά τεχνογνωσία στο χώρο και προσφέρει μεμονωμένες υπηρεσίες μέχρι και 

ολοκληρωμένες λύσεις σε λειτουργία: 

 Ανάπτυξη & διαχείριση έργων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT), 

 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – IT Consulting, 

 Υλοποίηση εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (eGovernment) και  

Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (eBusiness), 

 Υλοποίηση εφαρμογών διαχείρισης γνώσης, περιεχομένου και διαδικτύου, 

  Υλοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων – ERP, 

 Ανάπτυξη & διαχείριση λύσεων ευρυζωνικών δικτύων & συστημάτων διανομής 

περιεχομένου στην υγεία, στην εκπαίδευση, στη ψυχαγωγία, στον τουρισμό, στον 

πολιτισμό. 

Η ICTV HELLAS ΑΕ αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη εταιρεία του κλάδου της 

ψηφιακής οικονομίας, που συνιστά το αποτέλεσμα διετούς έρευνας στον τομέα εξέλιξης των 

προγραμμάτων αναμετάδοσης ψυχαγωγικού και ενημερωτικού περιεχομένου μέσω δικτύων. 

Έχει ως στόχο της την τελειοποίηση των προϊόντων, καθώς και την εμπορευματοποίηση της ήδη 

υπάρχουσας τεχνολογίας και αντίστοιχων εφαρμογών στη βιομηχανία της φιλοξενίας. Με τα νέα 

δυναμικά και εξειδικευμένα προϊόντα της, σκοπεύει στην κάλυψη των αναγκών της ψηφιακής 

ψυχαγωγίας πάνω από ευρυζωνικά δίκτυα, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις 

προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών της. 
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4.9.2 Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού 

 

Πίνακας 4.9.2, Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού ΕΣΥΜΒ 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΤΟΣ 

2009 2010 2011 2012 

ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 19,28% -228,70% (114,38%)* (-68,89%)* 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ -20,75% -48,71% -43,71% 32,55% 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -21,86% -7,84% 4,68% 0,25% 

ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ -8,29% -19,03% -17,52% -4,87% 

ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -31,97% -3,48% 14,67% 5,76% 

*Οι μεταβολές σε παρένθεση υποδηλώνουν μείωση/αύξηση των ζημιών 

Η εταιρεία ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ από το 2010 ακολουθούν μια ζημιογόνα πορεία με 

αποκορύφωμα την αύξηση των ζημιών μετά φόρων το 2011 κατά 114,38%, οι οποίες είχαν 

βέβαια με το κλείσιμο της χρήσης του 2012 μια αισθητή μείωση. Ο κύκλος εργασιών μετά από 

τρείς συνεχόμενες πτωτικές χρήσεις αντιστράφηκε εμφανίζοντας αύξηση στο τέλος του 2012 ίση 

με 32,55%. Οι υποχρεώσεις, αν και από το 2008 είχαν πτωτική τάση, τις δύο τελευταίες χρήσεις 

οι συνολικές υποχρεώσεις εμφανίζουν μεσοσταθμική αύξηση κατά 5% περίπου και αντίστοιχα 

οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά 20% περίπου. 

 

4.9.3 Αριθμοδείκτες 

 

Πίνακας 4.9.3, Αριθμοδείκτες ΕΣΥΜΒ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΤΟΣ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE Μετά Φόρων 0,12 0,12 -0,23 -1,02 -0,41 0,24 

ROA Μετά Φόρων 0,04 0,06 -0,09 -0,24 -0,08 0,06 

P/E Μετά Φόρων 9,67 11,99 - - - 28,99 

P/BV 1,14 1,48 4,18 5,88 8,34 7,00 

Μικτό περιθώριο κέρδους 0,27 0,41 0,15 -0,26 0,29 0,58 

Καθαρό περιθώριο κέρδους 

(ΚΜΦ/Πωλήσεις) 
0,06 0,09 -0,23 -0,87 -0,20 0,30 

Άμεση Ρευστότητα 1,32 1,64 1,19 0,63 0,63 0,62 

*Τιμές με κίτρινη σκίαση υποδηλώνουν αποτελέσματα καλύτερα από τον κλάδο 

Η εταιρεία βάσει των παραπάνω αριθμοδεικτών κατά τις τελευταίες τρείς ετήσιες οικονομικές 

χρήσεις, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, εμφανίζει χειρότερα αποτελέσματα από τις αντίστοιχες 
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τιμές των αριθμοδεικτών του κλάδου. Η άμεση ρευστότητα της εταιρείας βαίνει μειούμενη 

διαχρονικά κατά την εξεταζόμενη περίοδο και σε μη ικανοποιητικά επίπεδα. 

 

 

4.10. IMPERIO-ARGO GROUP, Σύμβολο Χ.Α.: ΙΜΠΕ   

 

4.10.1 Περιγραφή επιχείρησης 

 

H Imperio-Argo Group είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής ολοκληρωμένων 

υπηρεσιών Logistics στην Ελλάδα. Ο κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι οι διεθνείς 

μεταφορές με όλα τα μέσα μεταφοράς και η  παροχή υπηρεσιών Logistics. Η Imperio–Argo 

Group ΑΜΕ είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1996. Ο όμιλος Imperio–Argo 

Group με πωλήσεις πέραν των €59.000.000,00, με 10 εγκαταστάσεις στην Ελλάδα,  με 

παγκόσμιο δίκτυο ανταπόκρισης , με 280 υπαλλήλους και με  αποθηκευτικούς χώρους 33.450 

τ.μ. κατατάσσονταν στην 2η  θέση στον κλάδο διαμεταφορών & logistics και θεωρούνταν η 

πλέον αναπτυσσόμενη επιχείρηση στον κλάδο της.  

Από τις 12 Δεκεμβρίου 2011, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. και κατ' εφαρμογή 

του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές της εταιρίας "ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ Α.Μ..Ε." 

μεταφέρθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης. Η εταιρεία «IMPERIO ARGO GROUP AME» 

ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό την 6η Φεβρουαρίου 2012, ότι υπέβαλε ενώπιον του αρμοδίου 

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά αίτηση υπαγωγής της στην διαδικασία εξυγίανσης, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν.3588/2007, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το 

άρθρο 12 του Ν.4013/2011. Η υποβολή της αίτησης κατέστη αναγκαία για την διασφάλιση της 

βιωσιμότητας της εταιρείας, την εξασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων της και την 

προστασία της έναντι των πιστωτών της. Η Διοίκηση εκτιμά ότι, με την επίτευξη της 

προστασίας της Εταιρείας, θα πετύχει την αναδιάρθρωση της και την ομαλή συνέχιση της 

λειτουργίας της. 

 

http://www.naftemporiki.gr/finance/quote?id=IMPE.ATH
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4.10.2 Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού 

 

Πίνακας 4.10.2, Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού ΙΜΠΕ 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΤΟΣ 

2009 2010 2011 2012 

ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -5502,86% (-21,54%)* (745,07%)* - 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 34,08% -6,78% -22,98% - 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 15,45% 9,25% -3,75% - 

ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2,47% 1,03% -44,76% - 

ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 23,03% 21,76% 35,54% - 

*Οι μεταβολές σε παρένθεση υποδηλώνουν μείωση/αύξηση των ζημιών 

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος της μείωσης τόσο των 

κερδών, όσο και των πωλήσεων της ΙΜΠΕΡΙΟ με αντίστοιχη αύξηση των βραχυπροθέσμων 

υποχρεώσεων της, μεγέθη ικανά να οδηγήσουν, όπως και έπραξε, την εταιρεία στη διαδικασία 

εξυγίανσης του πτωχευτικού κώδικα 

 

4.10.3 Αριθμοδείκτες 

 

Πίνακας 4.10.3, Αριθμοδείκτες ΙΜΠΕ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΤΟΣ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE Μετά Φόρων - -0,22 -0,21 2,71 - - 

ROA Μετά Φόρων - -0,07 -0,05 -0,81 - - 

P/E Μετά Φόρων 234,24 - - - - - 

P/BV 0,78 1,12 0,64 -0,09 - - 

Μικτό περιθώριο κέρδους 0,12 - 0,13 0,02 - - 

Καθαρό περιθώριο κέρδους 

(ΚΜΦ/Πωλήσεις) 
- -0,10 -0,09 -0,94 - - 

Άμεση Ρευστότητα 1,12 0,72 0,73 0,18 - - 

*Τιμές με κίτρινη σκίαση υποδηλώνουν αποτελέσματα καλύτερα από τον κλάδο 

Ίδια η εικόνα και στην αξιολόγηση των αριθμοδεικτών οι οποίοι βαίνουν μειούμενοι και στην 

χρήση του 2012 και 2013 να βρίσκονται σε μηδενικά επίπεδα λόγω της μη δημοσίευσης των 

σχετικών οικονομικών της στοιχείων. 
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4.11. ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, Σύμβολο Χ.Α.: ΚΑΡΤΖ 

 

4.11.1 Περιγραφή επιχείρησης 

 

Ιδρυθείς το 1974, ο Όμιλος επιχειρήσεων ΚΑΡΑΤΖΗ δραστηριοποιείται κυρίως στην 

κατασκευή υλικών δικτύων, κυριαρχώντας στην Ελληνική αγορά στο χώρο και κατέχοντας μία 

από τις κορυφαίες θέσεις στην παγκόσμια αγορά. Παράλληλα, ο Όμιλος προχώρησε πρόσφατα 

σε σημαντικές επενδύσεις στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μέσα από την 

κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ενέργειας. Αναζητώντας ποικιλία στο 

χαρτοφυλάκιο του ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον κλάδο του τουρισμού από τις αρχές της 

δεκαετίας του ’80 με το ιδιόκτητο All-Inclusive ξενοδοχείο 5 αστέρων, NANA BEACH, 

δυναμικότητας 1400 κλινών που βρίσκεται στη Χερσόνησο Κρήτης. 

Η έδρα του Ομίλου βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης και οι μετοχές την εταιρίας 

διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Ξεκινώντας από μια μικρή μονάδα στην 

Κρήτη, εξελίχθηκε σε μια διεθνή ηγετική δύναμη με εμπορική παρουσία σε πάνω από 50 χώρες, 

και υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής στην Ελλάδα, στη Γερμανία και στις ΗΠΑ. Η ευρεία 

γκάμα προϊόντων της εταιρείας αποτελείται από κατασκευή διχτυών που απευθύνονται στους 

κλάδους της Γεωργίας, της Φυτοκομίας, της Συσκευασίας, της επεξεργασίας προϊόντων κρέατος, 

των οικοδομικών εργασιών και της διακόσμησης. 

Με δυναμικότητα παραγωγής που ξεπερνά τους 29.000 τόνους ετησίως, τα εργοστάσια 

μας κατασκευάζουν μια μεγάλη γκάμα προϊόντων, από δίχτυα άχυρου και σιλού και σακούλες 

πολυαιθυλενίου, μέχρι δίχτυα σκίασης, δίχτυα οδοποιίας και δίχτυα συσκευασίας 

Χριστουγεννιάτικων δέντρων. Το κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας έγκειται στον 

καινοτόμο χαρακτήρα των προϊόντων της, τα οποία χαρακτηρίζονται όχι μόνο από τα υψηλής 

ποιότητας πρότυπα κατασκευής, αλλά επίσης από την υψηλή προστιθέμενη τους αξία η οποία τα 

κάνει απαραίτητα στον τελικό καταναλωτή. Ταυτόχρονα ο κύριος πυλώνας της επιτυχημένης 

επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρίας Καράτζη έγκειται στην σταθερή βάση παραγωγής, 

η οποία αποτελείται από πέντε εργοστασιακές μονάδες στην Ελλάδα και δύο στην Γερμανία, με 

συνολικό εμβαδόν καλυμμένης επιφάνειας παραγωγής που ξεπερνάει τα 45.000 τετραγωνικά 

μέτρα.  

http://www.karatzis.gr/index.php
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Χρονιές σταθμοί: 

 2008: Ίδρυση της εταιρείας KARATZIS USA LLC. Η εταιρεία έχει την έδρα της στο 

Kingman του Kansas και παράγει δίχτυ άχυρου και φιλμ περιτυλίγματος παλετών, 

απευθυνόμενο στις μεγάλες αγορές της Αμερικής και του Καναδά. Η συνολική επένδυση 

του Ομίλου στις ΗΠΑ για την περίοδο 2008 – 2010 ανήλθε περίπου στα 10 εκατομμύρια 

δολάρια. 

 2009: Η ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. αποκτά το 45% της Ισπανικής εταιρίας CROPPY 

SOLUTIONS SL, η οποία δραστηριοποιείται στο εμπόριο δικτύων στην τοπική αγορά. 

 2010: Εγκατάσταση 240 KW ηλιακών συλλεκτών στα εργοστάσια του Ηρακλείου και 

του Μελιδοχωρίου. 

 2011: Η εταιρεία αυξάνει στο 90% την συμμετοχή της στην CROPPY SOLUTIONS SL. 

Τα ηλιακά πάρκα του ομίλου στην Βοιωτία και στη Λάρισα ξεκινούν την λειτουργία τους. 

Η ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. εξαγοράζει την εταιρία SOLAR PARTNERS LT.   

Εγκατάσταση ηλιακών πάρκων ισχύος 6 MW στην Λάρισα και στη Βοιωτία. 

 

4.11.2 Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού 

 

Πίνακας 4.11.2, Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού ΚΑΡΤΖ 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΤΟΣ 

2009 2010 2011 2012 

ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 214,08% 2,70% 74,50% -20,76% 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ -18,49% -7,55% 9,99% 7,62% 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -23,18% -15,72% 70,00% 10,00% 

ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ -6,95% -2,44% 35,05% 7,35% 

ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -27,38% -16,04% 52,49% 9,15% 

 

Η πορεία της Καρατζή Α.Ε. κρίνεται ικανοποιητική ως προς το σκέλος των κερδών κατά την 

εξεταζόμενη περίοδο με μόνη εμφάνιση μείωσης τους το έτος 2012. Οι πωλήσεις συνεχίζουν τις 

αυξητικές τάσεις, αν και πιο περιορισμένες, από αυτές του 2011. Αντίθετα, οι υποχρεώσεις της 

εταιρείας τόσο σε συνολικό επίπεδο, όσο και βραχυπρόθεσμα αυξάνονται την τελευταία διετία. 

4.11.3 Αριθμοδείκτες 
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Πίνακας 4.11.3, Αριθμοδείκτες ΚΑΡΤΖ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΤΟΣ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE Μετά Φόρων 0,01 0,04 0,04 0,07 0,05 0,05 

ROA Μετά Φόρων 0,01 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 

P/E Μετά Φόρων 20,97 6,15 6,55 5,19 8,53 8,53 

P/BV 0,30 0,27 0,28 0,36 0,45 0,45 

Μικτό περιθώριο κέρδους 0,16 0,23 0,22 0,25 0,25 0,25 

Καθαρό περιθώριο κέρδους 

(ΚΜΦ/Πωλήσεις) 
0,02 0,07 0,07 0,11 0,08 0,08 

Άμεση Ρευστότητα 0,62 0,52 0,64 0,50 0,81 0,81 

*Τιμές με κίτρινη σκίαση υποδηλώνουν αποτελέσματα καλύτερα από τον κλάδο 

Η πλειονότητα των αριθμοδεικτών της εταιρείας βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα και 

καλύτερα από τις αντίστοιχες τιμές των αριθμοδεικτών του κλάδου. Τα αποτελέσματα της 

χαμηλής άμεσης ρευστότητας της εταιρείας ίσως να είναι αυτά που επηρεάζουν τις συνολικές 

προοπτικές της μετοχής ΚΑΡΤΖ και χαρακτηρίζεται βάσει του αριθμοδείκτη P/E ως μία 

υποτιμημένη μετοχή που δεν προτιμάται από τους επενδυτές κάτι που όμως δεν επιβεβαιώνεται 

από την πλειονότητα των παραπάνω αριθμοδεικτών. 

 

 

 

4.12. KLEEMANN, Σύμβολο Χ.Α.: ΚΛΕΜ 

 

4.12.1 Περιγραφή επιχείρησης 

 

Η KLEEMANN είναι μια ελληνική πολυεθνική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στους 

τομείς της κατασκευής και της εμπορίας Ολοκληρωμένων Συστημάτων Ανελκυστήρων. Με έτος 

ίδρυσης το 1983, με την υποστήριξη και τεχνογνωσία της Γερμανικής KLEEMANN 

HUBTECHNIK GmbH και έδρα το Κιλκίς, η εταιρεία διαθέτει θυγατρικές και γραφεία 

πωλήσεων σε 10 γεωγραφικές περιοχές, καλύπτοντας περισσότερες από 90 χώρες σε ολόκληρο 

τον κόσμο. Η KLEEMANN κατατάσσεται μεταξύ των μεγαλυτέρων εταιρειών της παγκόσμιας 

αγοράς ανελκυστήρων, με εργοστάσια παραγωγής στην Ελλάδα, στην Κίνα και στη Σερβία. 

Κατασκευάζει περισσότερα από 10.500 νέα συστήματα ανελκυστήρων κάθε χρόνο, ποσότητα 

http://www.kleemann.gr/
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που αντιστοιχεί στο 2% του συνόλου των νέων ανελκυστήρων, παγκοσμίως. Απολαμβάνει 

ηγετική θέση στη Ελληνική αγορά (περίπου 72% σε εγκατεστημένες μονάδες). Οι πωλήσεις του 

ομίλου διεθνώς: (σε ποσοστό 80% των συνολικών πωλήσεων) πραγματοποιούνται σε πάνω από 

90 χώρες, με κύριες αγορές την Αγγλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ρωσία, Ν. 

Ζηλανδία, Ρουμανία, Τουρκία και Κύπρο.  

Θυγατρικές Εταιρίες Ανελκυστήρων Ομίλου KLEEMANN: 

Ο όμιλος Kleemann περιλαμβάνει τις εξής θυγατρικές εμπορικές και κατασκευαστικές εταιρείες 

ανελκυστήρων: 

 KLEFER: Εταιρεία κατασκευής αυτόματων θυρών ανελκυστήρων με έδρα την ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς 

 KLEEMANN ASANSOR: Δραστηριοποιείται στο εμπόριο ανελκυστήρων στην αγορά της 

Τουρκίας 

 KLEEMANN LIFTOVI: Εμπορική εταιρεία ανελκυστήρων που δραστηριοποιείται στην 

αγορά της Σερβίας 

 KLEEMANN LIFT RO: Δραστηριοποιείται στο εμπόριο ανελκυστήρων στην αγορά της 

Ρουμανίας 

 MODA LIFT: Κατασκευαστική εταιρεία ανελκυστήρων και εξαρτημάτων ανελκυστήρων με 

έδρα την ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς. 

 KLEEMANN China: Παραγωγική μονάδα που ιδρύθηκε το 2011 προκειμένου να αναπτύξει 

δυναμικά τον όμιλο KLEEMANN στην Κίνα. 

 KLEEMANN LIFTS UK: Εμπορική εταιρεία ανελκυστήρων που ιδρύθηκε το 2012 και έχει 

έδρα το Oxfordshire της Αγγλίας. 

 

 

4.12.2 Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού 

 

Πίνακας 4.12.2, Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού ΚΛΕΜ 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΤΟΣ 

2009 2010 2011 2012 

ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -55,14% -72,90% -263,47% (-88,86%)* 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ -19,74% -8,61% -1,98% -0,13% 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -19,41% 31,22% -4,28% -4,26% 
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ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ -6,68% 9,13% -4,50% -2,28% 

ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -34,03% 86,19% 29,02% 0,16% 

*Οι μεταβολές σε παρένθεση υποδηλώνουν μείωση/αύξηση των ζημιών 

Μία συνολική αρνητική εικόνα για την KLEEMANN αποτυπώνεται από τις παραπάνω 

διαχρονικές μεταβολές των στοιχείων των ισολογισμών της καθώς την εξεταζόμενη περίοδο η 

εταιρεία εμφανίζει μείωση των κερδών της και ένα υψηλό επίπεδο ζημιών κατά τη χρήση του 

2011. Οι πωλήσεις, παράλληλα, βαίνουν μειούμενες με τάσεις περιορισμού την τελευταία διετία. 

Στα θετικά προσμετρείται η μεσοσταθμική μείωση των συνολικών υποχρεώσεων της εταιρείας 

κατά περίπου 30% στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. 

 

 

4.12.3 Αριθμοδείκτες 

 

Πίνακας 4.12.3, Αριθμοδείκτες ΚΛΕΜ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΤΟΣ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE Μετά Φόρων 0,11 0,05 0,01 -0,02 - 0,01 

ROA Μετά Φόρων 0,07 0,03 0,01 -0,01 - 0,01 

P/E Μετά Φόρων 5,13 13,98 26,03 - - 40,12 

P/BV 0,58 0,70 0,36 0,26 0,51 0,49 

Μικτό περιθώριο κέρδους 0,30 0,31 0,30 0,26 0,27 0,30 

Καθαρό περιθώριο κέρδους 

(ΚΜΦ/Πωλήσεις) 
0,08 0,05 0,01 -0,02 - 0,03 

Άμεση Ρευστότητα 2,99 4,16 2.18 1,51 1,46 2,10 

*Τιμές με κίτρινη σκίαση υποδηλώνουν αποτελέσματα καλύτερα από τον κλάδο 

 

Η αξιολόγηση της εταιρείας βάσει των αριθμοδεικτών κρίνεται ικανοποιητική καθώς οι τιμές 

τους βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα από τις αντίστοιχες τιμές των αριθμοδεικτών του 

κλάδου. Αξιολογώντας την τιμή του P/E από το 2008 έως το 2011 μπορούμε να πούμε ότι η 

μετοχή ΚΛΕΜ θεωρούνταν υποτιμημένη, ενώ σε όρους της τρέχουσας περιόδου προτιμάται 

από τους επενδυτές έχοντας τόσο υψηλή τιμή του συγκεκριμένου αριθμοδείκτη (40,12). 

Επίσης, η ρευστότητα της επιχείρησης σε επίπεδου εξαμήνου για το 2013 μπορεί να θεωρηθεί 

ικανοποιητική, όπως και στο προηγούμενο διάστημα της περιόδου. 
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4.13. INFORM LYKOS GROUP, Σύμβολο Χ.Α.: ΛΥΚ 

 

4.13.1 Περιγραφή επιχείρησης 

 

Η εταιρεία LYKOS είναι μια ομάδα εταιρειών που λειτουργούν απρόσκοπτα ώστε να παρέχουν 

τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της διαχείρισης των πληροφοριών και της επεξεργασίας σε χαρτί 

και χαρτί εντύπων. Με 116 χρόνια ιστορίας στον τομέα, η LYKOS απολαμβάνει τη φήμη της 

αξιοπιστίας, της εμπιστοσύνης και της καινοτομίας με τους πελάτες της σε 50 χώρες. Ξεκίνησε 

τη λειτουργία της ως μια καλλιτεχνική τυπογραφία στην Αθήνα το 1897 και έκτοτε παίζει 

καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των αγορών εκτύπωσης στην Ελλάδα και την ευρύτερη 

περιοχή. 

 

      Ο Όμιλος έχει συμβάλει στη διαμόρφωση της αγοράς εκτύπωσης στην Ελλάδα και τους 

τρόπους με τους οποίους οι εταιρείες και η κυβέρνηση διαχειρίζονται τα αρχεία και τις σχέσεις 

τους με κοινό. Η εταιρεία υπήρξε πρωτοπόρος στην εισαγωγή τεχνολογικών καινοτομιών, με 

στόχο τη βελτιστοποίηση της στο φάσμα των λύσεων και υπηρεσιών που υποστηρίζουν τους 

πελάτες, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη. Με εντυπωσιακές επιδόσεις της την επιτυχή 

ενσωμάτωση νέων μεθόδων, μέσων και υλικών στη ροή των πληροφοριών στην Ευρώπη, η 

LYKOS διαμορφώνει ενεργά την ανάπτυξη της αγοράς διαχείρισης δεδομένων, προσφέρει 

λύσεις και υπηρεσίες που βασίζονται σε προηγμένες τεχνολογικές πλατφόρμες και διευθύνει 

τους τομείς και τις ανάγκες κάθε εταιρείας. Έχει φροντίσει ιδιαίτερα να υποστηρίξει τους 

πελάτες στην επίτευξη των στόχων τους μέσα από την υψηλή ποιότητα των προϊόντων και των 

υπηρεσιών της. Επίσης, βρίσκεται ανάμεσα στους πρωτοπόρους στην αγορά διαχείρισης 

δεδομένων με τη φήμη να έχει δοκιμαστεί στις πιο ευαίσθητες περιοχές δραστηριότητας  του 

ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και την εμπιστοσύνη να της προσδίδει ένα ιδανικό και 

μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ελληνική αγορά.  

Ιστορική αναδρομή 

Η εταιρεία είναι η πρώτη που χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια για τη λειτουργία των 

εκτυπωτικών μηχανημάτων το 1932. 

http://www.lykos.gr/
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Το 1966, η παραγωγή χαρτιού υπολογιστή αρχίζει, σε μια κοινή επιχείρηση, υπό το 

όνομα Τυπομηχανογραφική ΕΠΕ, ανταποκρινόμενη στις ορατές ανάγκες για τη μηχανογράφηση 

των δημόσιων αρχών και των Τραπεζών. Το 1982, η εταιρεία μετονομάζεται σε Inform 

Tυπομηχανογραφική, Εκδοτική, Πληροφορική Αντιπροσωπειών & Τουριστική Π. Λύκος Α.Ε., 

χρονιά που σήμανε την επανατοποθέτηση της από έναν προμηθευτή στην αλυσίδα της 

επικοινωνίας, σε έναν απαραίτητο συγχωνευμένο σύνδεσμο στον κλάδο της τυπογραφίας, 

παράλληλα με τις ανακοινώσεις και αυτοί της τεχνολογίας των πληροφοριών. Κατά την διάρκεια 

του ίδιου έτους, όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες μεταφέρθηκαν στις νέες, ειδικά 

κατασκευασμένες εγκαταστάσεις στο Κορωπί. 

Το 1987, για πρώτη φορά στην Ελλάδα εγκαθιστά ένα PURUP desk στην κορυφή του 

συστήματος εκδόσεων, καθώς και ένα από τα πρώτα συστήματα ψηφιακής εκτύπωσης στην 

Ευρώπη, το θρυλικό ρομπότ εκτύπωσης, από την GMC οδηγώντας όλες τις εξελίξεις στον τομέα 

των επιχειρηματικών σχημάτων στην ελληνική αγορά από τότε.  

Το 1994, η εταιρεία εισέρχεται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 

και από τότε μετοχή της διαπραγματεύεται υπό το σύμβολο ΛΥΚ. Την ίδια στιγμή, αναθεωρεί 

το όνομά της σε Inform Π. Λύκος Α.Ε. ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα τις νέες υπηρεσίες 

που προσφέρονται σύμφωνα με τις νέες τεχνολογίες διευρύνοντας ταυτόχρονα το σκοπό της ως 

"βιομηχανία παραγωγής, μεταποίησης και ανάπτυξης των τεκμηριωμένων συστημάτων 

πληροφορικής ". Ο Οργανισμός BVQI πιστοποιεί την Inform Π. Λύκος Α.Ε. κατά τα πρότυπα 

ποιότητας ISO 9001 κατέχοντας τα πρωτεία σε παγκόσμιο επίπεδο σε αυτή την απαιτητική 

πιστοποίηση, ως μια ακόμη απόδειξη της αδιάκοπη αναζήτησης για ποιότητα και αξιοπιστία. 

Το 1998 , η Inform Π. Λύκος Α.Ε. αποκτά την πλειοψηφία των ΕΒΕ Α.Ε. , μια εταιρεία 

που κυριαρχεί στην αγορά στην βόρεια Ελλάδα. Κατά το ίδιο έτος είναι η πρώτη εταιρεία και 

πάλι που πιστοποιείται με ISO 14001 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. 

Το 2000, η Inform Π. Λύκος Α.Ε. ανέπτυξε ένα σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής & 

Ασφάλειας που πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001, προκειμένου να παρέχει 

τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας για το πιο πολύτιμο περιουσιακό της στοιχείο: το 

προσωπικό της. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους, ιδρύεται η Inform Lykos Romania Ltd η οποία 

χρησιμοποιήθηκε για την εξαγορά των δύο εταιρειών που κατέχουν ήδη σημαντικό μερίδιο της 

αγοράς εκτύπωσης της Ρουμανίας. Επίσης, κατά την ίδια χρονιά συνάπτεται σύμβαση 

στρατηγικής εταιρικής σχέσης με την Expedia.com Free Corporation,USA, τον μεγαλύτερο 

πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης υπηρεσιών στον κόσμο. Η σύμβαση καλύπτει την παροχή 
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της ηλεκτρονικής παρουσίασης και των υπηρεσιών πληρωμών για τις αγορές της Ελλάδας, 

Τουρκίας, Κύπρου και των Βαλκανίων. 

Το 2004, η Inform Π. Λύκος Α.Ε. Λύκος είναι ο υπερήφανος συνεργάτης της " Αθήνα 

2004" με ευαίσθητο και πολύπλοκο έργο για τους Αγώνες της XXVIII Ολυμπιάδας 

πετυχαίνοντας να σχεδιάσει, να εκτελέσει και να εκπληρώσει το πολύπλοκο έργο της 

διαχείρισης των εισιτηρίων από τις μικρές λεπτομέρειες των χαρακτηριστικών ασφαλείας του 

χαρτιού, μέχρι και μελάνια για την εκτύπωση του ατομικού καθίσματος ανά εισιτήριο, ανά 

επισκέπτη, ανά περίπτωση, ανά ημέρα, ανά στάδιο χώρο και ούτω καθεξής, καθώς και την 

αποστολή τους σε περίπου 400.000 άτομα με ταχυδρομείο ταχυμεταφορών σε όλο τον κόσμο.  

Το Σεπτέμβριο του 2007, Inform Π. Λύκος Α.Ε. υπέγραψε συμφωνία με την 

Oesterreichische Nationalbank ( OeNB ), την Κεντρική Τράπεζα της Αυστρίας, αποκτώντας το 

85% της Austria Card. Η Austria Card ιδρύθηκε το 1981 ως κέντρο προσωποποίησης για 

ευρωεπιταγές και κάρτες ευρωεπιταγών έχοντας εξελιχθεί σε μια κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία 

στον εξειδικευμένο τομέα της ασφαλούς παραγωγής και ανάπτυξης έξυπνων καρτών. με 

περισσότερες από 70 εκατομμύρια κάρτες να παράγονται σε ετήσια βάση και 70% αυτών να 

εξάγονται προς την Ανατολική Ευρώπη, τη Σκανδιναβία και τη Μέση Ανατολή. 

Το 2008, η Inform Π. Λύκος Α.Ε. πιστοποιήθηκε για το Πληροφοριακό Σύστημα 

Διαχείρισης Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001.  

Τον  Ιούνιο του 2012 αποκτάται το 51% της ADPS (Albania Digital Printing Solutions). 

Η ADPS είναι πλέον η τρίτη μονάδα παραγωγής για τον όμιλο στην περιοχή των Βαλκανίων 

έχοντας την ικανότητα να προσφέρει ψηφιακές υπηρεσίες συναλλαγών, ανακοίνωση εκτύπωσης, 

διαχείριση πληροφοριών και επιχειρήσεων όπως τραπεζών, τηλεφωνικών εταιρειών, έμπορων 

λιανικής πώλησης, Αλβανικών Υπουργείων και Δημόσιων Οργανισμών. 

Έτσι, η Λύκος είναι παρούσα στους τομείς Οικονομικά / Τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, 

αλλά και σε βιομηχανικούς και κυβερνητικούς τομείς σε ένα σημαντικό μέρος της Κεντρικής, 

Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο Όμιλος έχει τη δυνατότητα να παρέχει 

ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν αποτελεσματικά και αξιόπιστα τις ανάγκες των μεγάλων 

οργανισμών για στρατηγικά σημαντικές υπηρεσίες που άπτονται της διαχείρισης και διάδοσης 

πληροφοριών με ασφάλεια και ακεραιότητα.  
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4.13.2 Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού  

 

Πίνακας 4.13.2, Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού ΛΥΚ 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΤΟΣ 

2009 2010 2011 2012 

ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -2,23% -265,38% (56,61%)* (-57,31%)* 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ -6,56% -9,25% -12,96% -3,94% 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -2,87% -9,72% -13,59% -1,49% 

ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1,25% -9,25% -10,74% -5,18% 

ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 21,93% -16,44% -17,57% 25,51% 

*Οι μεταβολές σε παρένθεση υποδηλώνουν μείωση/αύξηση των ζημιών 

Τα κέρδη της εταιρείας στην αρχή της εξεταζόμενης περιόδου παρουσιάζουν μεγάλη μείωση και 

μετατρέπονται σε ζημίες οι οποίες φθάνουν στο τέλος του 2011 να αυξάνονται σε ποσοστό 

56,61% από την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Ο αρνητικός ρυθμός των πωλήσεων διαχρονικά 

μπορεί να επηρεάσει, επίσης, σημαντικά τη συνολική εικόνα της εταιρείας. 

 

4.13.3 Αριθμοδείκτες 

 

Πίνακας 4.13.3, Αριθμοδείκτες ΛΥΚ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΤΟΣ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE Μετά Φόρων 0,03 0,03 -0,05 -0,08 -0,04 -0,01 

ROA Μετά Φόρων 0,01 0,01 -0,03 -0,04 -0,02 -0,01 

P/E Μετά Φόρων 22,42 17,42 - - - - 

P/BV 0,60 0,46 0,38 0,26 0,56 0,62 

Μικτό περιθώριο κέρδους 0,26 0,24 0,20 0,17 0,16 0,19 

Καθαρό περιθώριο κέρδους 

(ΚΜΦ/Πωλήσεις) 
0,04 0,05 -0,08 -0,15 -0,07 -0,03 

Άμεση Ρευστότητα 1,37 1,43 1,50 1,41 0,73 0,93 

*Τιμές με κίτρινη σκίαση υποδηλώνουν αποτελέσματα καλύτερα από τον κλάδο 

Η πλειονότητα των αριθμοδεικτών της παραπάνω εταιρείας βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα 

από του αντίστοιχους αριθμοδείκτες του κλάδου. Η άμεση ρευστότητα της επιχείρησης 

βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα μέχρι το 2011 αν και υπολείπεται σημαντικά της 

ρευστότητας που εμφανίζει ο κλάδος. Η αποδοτικότητα του ενεργητικού και των ιδίων 

κεφαλαίων, καθώς τα περιθώρια καθαρού κέρδους βρίσκονται σε αρνητικά επίπεδα, αλλά σε 

υψηλότερα επίπεδα από τις αντίστοιχες αποδόσεις του κλάδου. 
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4.14. ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ, Σύμβολο Χ.Α.: ΜΑΙΚ 

 

4.14.1 Περιγραφή επιχείρησης 

 

Ο Όμιλος Μ.Ι. Μαΐλλης έχει ως δραστηριότητα την κατασκευή και διανομή πλήρους 

δευτεροβάθμιων συστημάτων συσκευασίας, μηχανημάτων και υλικών συσκευασίας Strapping, 

περιτυλίγματος. Ο Όμιλος έχει την έδρα του στην Αθήνα, ιδρύθηκε το 1968, εισήχθη στο Χ.Α. 

το 1996 και δραστηριοποιείται σε 18 χώρες σε όλη την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την 

Ασία.  

Στόχος της Μ.Ι. Μαΐλλης είναι η παγκόσμια ηγετική θέση στην τελική γραμμή 

συσκευασίας και ως αποστολή της είναι η παραγωγή και εφαρμογή δευτερογενών λύσεων 

συσκευασίας σε παγκόσμιο επίπεδο και η δημιουργία μακροχρόνιων συνεργασιών με τους 

πελάτες για την υποστήριξή τους στην βελτιστοποίηση των συσκευασιών αλυσίδας. Αξίες του 

ομίλου παραμένουν η παροχή προϊόντων και λύσεων που πληρούν τα αυστηρά κριτήρια 

ασφάλειας, η προτιμώμενη επιλογή εργοδότη στις κοινωνίες που δραστηριοποιούνται και η 

λειτουργία με ασφαλή και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο για την επίτευξη της αειφόρου 

ανάπτυξης.  

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών 

καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2013- 30/06/2013 γνωστοποιήθηκε προς το επενδυτικό 

κοινό ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας παραμένει στην κατηγορία “Επιτήρησης” όπου 

μεταφέρθηκε στις 3 Απριλίου 2009 με την από 3/4/2009 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. Ο λόγος 

για την ένταξη στην κατηγορία “Επιτήρησης” ήταν ότι σύμφωνα με την ετήσια οικονομική 

έκθεση της 31/12/2008 διαπιστώθηκε ότι οι ζημιές κατά τη χρήση διαμορφώθηκαν σε επίπεδο 

μεγαλύτερο από 30% της καθαρής θέσης χωρίς να έχουν γίνει ενέργειες για την βελτίωση αυτής 

μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. 

 

 

 

http://www.maillis.com/ir/
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4.14.2 Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού 

 

Πίνακας 4.14.2, Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού ΜΑΙΚ 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΤΟΣ 

2009 2010 2011 2012 

ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ (107,78%) (99,74%)* (-96,33% )* (3411,03%)* 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ -44,93% 31,41% 9,68% -14,59% 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 9,32% 17,15% 9,12% 3,99% 

ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ -5,01% -10,47% 16,00% -21,95% 

ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 11,35% -89,01% 929,84% 19,71% 

*Οι μεταβολές σε παρένθεση υποδηλώνουν μείωση/αύξηση των ζημιών 

 

Μια εξαιρετικά αρνητική εικόνα δείχνουν τα στοιχεία των ισολογισμών της Μ.Ι. Μαΐλλης όσον 

αφορά τις ζημιές που εμφανίζονται σε επίπεδο εταιρείας με ιστορικά υψηλά να κατέχει η χρήση 

του 2012 (3411,03%). Υψηλή αύξηση των ποσοστών των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 

εμφανίζονται στη χρήση του 2011 από την αντίστοιχη χρήση του 2010, ενώ και οι συνολικές 

υποχρεώσεις της εταιρείας έχουν και αυτές αυξητικές τάσεις διαχρονικά. 

 

4.14.3 Αριθμοδείκτες 

 

Πίνακας 4.14.3, Αριθμοδείκτες ΜΑΙΚ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΤΟΣ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE Μετά Φόρων -0,09 -0,22 -0,79 -0,02 -3,15 -0,64 

ROA Μετά Φόρων -0,05 -0,10 -0,22 -0,01 -0,32 -0,04 

P/E Μετά Φόρων - - - - - - 

P/BV 0,13 0,14 0,15 0,25 0,74 1,43 

Μικτό περιθώριο κέρδους 0,12 0,05 0,10 0,12 0,11 0,12 

Καθαρό περιθώριο κέρδους 

(ΚΜΦ/Πωλήσεις) 
-0,15 -0,55 -0,84 -0,03 -1,15 -0,28 

Άμεση Ρευστότητα 0,46 0,44 4,30 0,66 0,38 0,37 

*Τιμές με κίτρινη σκίαση υποδηλώνουν αποτελέσματα καλύτερα από τον κλάδο 

 

Όλοι οι αριθμοδείκτες επιβεβαιώνουν την αρνητική πορεία που καταγράφεται και στις 

μεταβολές των στοιχείων ισολογισμών του πίνακα 4.14.2 με τη ρευστότητα της εταιρείας να 
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βρίσκεται σε μη ικανοποιητικά επίπεδα ερμηνεύοντας έτσι και την αντίστοιχη συσσώρευση 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Η ερμηνεία του δείκτη P/BV μας δηλώνει ότι η 

χρηματιστηριακή μετοχή ΜΑΙΚ κρίνεται, γενικά, υποτιμημένη σε σχέση με τη λογιστική αξία 

των περιουσιακών της στοιχείων και δεν προτιμάται από τους επενδυτές αν και διαχρονικά 

τείνει να βελτιωθεί αυτή η τάση. 

 

 

 

4.15. MEVACO A.E., Σύμβολο Χ.Α.: ΜΕΒΑ 

 

 

4.15.1 Περιγραφή επιχείρησης 

 

Η MEVACO ΑΕ είναι μια πρωτοπόρος Βιομηχανική εταιρεία στον χώρο της παραγωγής 

μεταλλικών προϊόντων, ιδρυόμενη το 1993 και εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 

από το 1999. Με εμπειρία 40 χρόνων, σημαντική τεχνογνωσία και παραγωγική ευελιξία, η 

MEVACO AE διαθέτει πρωτοποριακές δυνατότητες στην επεξεργασία ελασμάτων και στις 

σιδηρές κατασκευές ακριβείας έχοντας σαν αντικείμενο την παραγωγή/κατασκευή του 

μεταλλικού μέρους προϊόντων πάσης φύσεως, σύμφωνα με τα σχέδια και τις ποιοτικές και 

ποσοτικές απαιτήσεις των πελατών της. Δραστηριοποιείται στον κλάδο κατεργασίας λαμαρίνας 

με κύριο σκοπό την 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. 

Το πεδίο εφαρμογής των παραγόμενων προϊόντων είναι αρκετά ευρύ λόγω των 

πολλαπλών χρήσεων που μπορεί να έχει η υπό επεξεργασία πρώτη ύλη. Ακόμη, ο 

μηχανολογικός εξοπλισμός της εταιρείας προσαρμόζεται στις προδιαγραφές της εκάστοτε 

http://www.mevaco.gr/mev/greek/frames.htm
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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 με την ευελιξία και την προσαρμοστικότητά της να οφείλονται, κατά κύριο λόγο, στις 

προγραμματιζόμενες μέσω Η/Υ μηχανές που διαθέτει, στην καθετοποιημένη της παραγωγική 

δομή, και το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό. 

Το επενδυτικό της πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη, μέσω της διάθεσης των 

σχετικών κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και περιλαμβάνει 

ανάμεσα στα άλλα επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, εγκατάσταση ολοκληρωμένου 

λογισμικού και την κτιριακή επέκταση της εταιρίας αναμένεται να οδηγήσει στην περαιτέρω 

ευελιξία και εξειδίκευση της παραγωγικής διαδικασίας, και στην δυνατότητα παραγωγής 

προϊόντων υψηλότερης ποιοτικής στάθμης. 

 

4.15.2 Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού 

 

Πίνακας 4.15.2, Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού ΜΕΒΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΤΟΣ 

2009 2010 2011 2012 

ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -158,07% (-120,01%)* 650,92% 11,83% 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ -38,54% 18,16% 62,54% 4,47% 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -23,47% 8,98% 39,76% 44,56% 

ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ -9,09% 2,64% 22,04% -88,51% 

ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -38,79% 65,17% 57.78% 64,56% 

*Οι μεταβολές σε παρένθεση υποδηλώνουν μείωση/αύξηση των ζημιών 

Μία σημαντικά θετική πορεία παρουσιάζει η MEVACO στον τομέα των κερδών της στη 

διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου και πιο συγκεκριμένα από το 2010 και έπειτα, στον τομέα 

των πωλήσεων κυριαρχούν και εκεί οι αυξητικές τάσεις με ιδιαίτερα υψηλές μεταβολές να 

παρατηρούνται στο κλείσιμο της χρήσης του 2011. Στον αντίποδα αυξητικές τάσεις 

παρουσιάζουν τόσο οι συνολικές, όσο και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας. 
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4.15.3 Αριθμοδείκτες 

 

Πίνακας 4.15.3, Αριθμοδείκτες ΜΕΒΑ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΤΟΣ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE Μετά Φόρων 0,05 -0,03 0,01 0,04 0,04 - 

ROA Μετά Φόρων 0,04 -0,02 - 0,03 0,28 - 

P/E Μετά Φόρων 10,17 - 46,21 7,61 9.92 114,12 

P/BV 0,54 0,43 0,29 0,31 0,44 0,46 

Μικτό περιθώριο κέρδους 0,18 0,05 0,11 0,19 0,21 0,12 

Καθαρό περιθώριο κέρδους 

(ΚΜΦ/Πωλήσεις) 
0,08 -0,07 0,01 0,06 0,06 0,02 

Άμεση Ρευστότητα 2,23 2,97 1,98 1,66 -3,00 1,64 

*Τιμές με κίτρινη σκίαση υποδηλώνουν αποτελέσματα καλύτερα από τον κλάδο 

Παρατηρώντας τις τιμές τόσο του P/E( σε όσες χρήσεις υφίσταται τουλάχιστον) , όσο και του 

P/BV διαπιστώνουμε ότι η μετοχή ΜΕΒΑ μπορεί να χαρακτηριστεί ως υποτιμημένη γεγονός το 

οποίο μπορεί να οφείλεται είτε σε αρνητικές προοπτικές της εταιρείας, κάτι που δε φαίνεται από 

τα παραπάνω στοιχεία, είτε διότι οι επενδυτές έχουν υποεκτιμήσει τις δυνατότητες της. Βέβαια, 

η φθίνουσα πορεία της άμεσης ρευστότητας φθάνοντας σε ιστορικά χαμηλές (αρνητικές) τιμές 

το 2012 συνδυασμένη με την παράλληλη αύξηση των υποχρεώσεων της εταιρείας φαίνεται να 

αποτρέπει τους επενδυτές να την επιλέξουν. 

 

 

4.16. ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΤΚΑ, Σύμβολο Χ.Α.: ΜΕΤΚ 

 

4.16.1 Περιγραφή επιχείρησης 

 

Η METKA είναι μια διεθνής εταιρεία κατασκευής εξειδικευμένων ενεργειακών έργων ευρείας 

κλίμακας, που καλύπτουν το πλήρες φάσμα της Μελέτης Προμήθειας-Κατασκευής (EPC), αλλά 

και ένας όμιλος βιομηχανικής παραγωγής υψηλής τεχνογνωσίας, με παρουσία στους τομείς 

Ενέργειας, Υποδομών και Άμυνας. Ιδρύθηκε το 1968 στο Βόλο με σκοπό τη βιομηχανική 

παραγωγή μεταλλικών κατασκευών, ενώ το 1973 οι μετοχές της εταιρείας εισήχθησαν στο 

http://www.metka.gr/
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Χρηματιστήριο Αθηνών, γεγονός που σηματοδότησε το μεγάλο βήμα στην εξέλιξή της 

αναλαμβάνοντας τα πρώτα έργα στο εξωτερικό. 

Στον ενεργειακό τομέα (EPC), η ΜΕΤΚΑ είναι επικεντρωμένη στις διεθνείς αγορές και 

δραστηριοποιείται δυναμικά στην ανάληψη μεγάλων έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε 

Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, με ιδιαίτερη εξειδίκευση σε υψηλής απόδοσης μονάδες 

φυσικού αερίου, με τεχνολογία Συνδυασμένου Κύκλου. 

Στον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής, η ΜΕΤΚΑ εξυπηρετεί πληθώρα πελατών 

παγκοσμίως, ενώ εξάγει τα προϊόντα της σε όλο τον κόσμο, διαθέτοντας 50ετή εμπειρία στη 

σύνθετη βιομηχανική παραγωγή προστιθέμενης αξίας. Παράλληλα, στις βιομηχανικές της 

εγκαταστάσεις κατασκευάζονται εξαρτήματα και εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται στην 

παραγωγή ενέργειας, στη βαριά βιομηχανία, σε έργα υποδομών και άμυνας. 

Η ΜΕΤΚΑ αναπτύσσει συνεχώς την τεχνογνωσία, το ανθρώπινο δυναμικό και την 

παραγωγική της δυνατότητα από την έναρξη της λειτουργίας της, πριν 50 χρόνια, έως και 

σήμερα που κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων κατασκευαστών ενεργειακών έργων και είναι 

διεθνώς αναγνωρισμένη για την αξιοπιστία, την ευελιξία και την ικανότητα εκτέλεσης έργων 

εντός χρονοδιαγράμματος. Εκτός από ένα εξαιρετικό ιστορικό στην επιτυχημένη εκτέλεση 

έργων, η ΜΕΤΚΑ διαθέτει και οικονομική ισχύ που της επιτρέπει να εστιάζει στην ανάπτυξη και 

επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας και σε νέες αγορές με αυξανόμενες ενεργειακές 

ανάγκες. Παράλληλα, ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, η ΜΕΤΚΑ δεσμεύεται να διαδραματίζει 

θετικό ρόλο στις κοινωνίες που δραστηριοποιείται, να προάγει τις ανθρώπινες αξίες και την 

κοινωνική συνοχή, καθώς και να υιοθετεί περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές σε όλες τις 

επιχειρηματικές της δραστηριότητες. 

Η ΜΕΤΚΑ είναι μέλος του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, του μεγαλύτερου ιδιώτη 

παραγωγού ενέργειας στην Ελλάδα και ενός από τους ανταγωνιστικότερους Ευρωπαϊκούς 

Βιομηχανικούς Ομίλους με παρουσία στους τομείς της Ενέργειας, της Μεταλλουργίας και των 

Κατασκευών με σημαντικές διακρίσεις το 2012 που την κατατάσσουν μεταξύ των 10 κορυφαίων 

κατασκευαστών Ενεργειακών Έργων σύμφωνα με το διεθνές περιοδικό ENR. 
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4.16.2 Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού 

 

Πίνακας 4.16.2, Μεταβολές στοιχείων ισολογισμού ΜΕΤΚ 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΤΟΣ 

2009 2010 2011 2012 

ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -31,29% 165,64% 58,03% -67,36% 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ -18,86% 82,66% 66,42% -59,77% 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 75,32% 60,67% -4,72% -12,76% 

ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 40,34% 52,97% 9,31% -7,87% 

ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 184,58% 39,15% -8,15% -24,52% 

 

Διάφορες τάσεις τόσο αρνητικές, όσο και θετικές ακολουθεί η διαχρονική πορεία των 

ισολογισμών της μετοχής ΜΕΤΚ με αποκορύφωμα τις ιδιαίτερα μεγάλες αυξήσεις των κερδών 

της στη χρήση του 2011, τις αυξητικές πορείες στο σύνολο των πωλήσεων αλλά με μία έντονη 

διόρθωση το 2012. Οι συνολικές και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τόσο στην τρέχουσα 

χρήση, όσο και στην τελευταία ετήσια χρήση του 2012 βαίνουν μειούμενες. 

 

4.16.3 Αριθμοδείκτες 

 

Πίνακας 4.16.3, Αριθμοδείκτες ΜΕΤΚ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΤΟΣ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE Μετά Φόρων 0,26 0,17 0,33 0,38 0,13 0,07 

ROA Μετά Φόρων 0,13 0,06 0,17 0,94 0,06 0,03 

P/E Μετά Φόρων 8,98 19,28 7,00 2,80 14,11 26,18 

P/BV 2,36 3,36 2,32 1,07 1,77 1,75 

Μικτό περιθώριο κέρδους 0,20 0,20 0,25 0,21 0,24 0,21 

Καθαρό περιθώριο κέρδους 

(ΚΜΦ/Πωλήσεις) 
0,12 0,10 0,14 0,14 0,11 0,13 

Άμεση Ρευστότητα 2,22 1,26 1,56 1,84 2,22 1,99 

*Τιμές με κίτρινη σκίαση υποδηλώνουν αποτελέσματα καλύτερα από τον κλάδο 

Όπως παρατηρούμε η πλειονότητα των αριθμοδεικτών βρίσκεται πάνω από τις αντίστοιχες τιμές 

του κλάδου. Πρέπει να τονιστούν τα αποτελέσματα τόσο της αποδοτικότητας των ιδίων 

κεφαλαίων, αλλά και της αποδοτικότητας του ενεργητικού τα οποία αν και ιδιαίτερα χαμηλά 

βρίσκονται σε καλύτερη φάση από το μέσο όρο του κλάδου. Η ανάλυση του δείκτη P/E 

διαχρονικά μας υποδηλώνει μία υποτιμημένη μετοχή είτε από τους επενδυτές, είτε από την 
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αγορά. Βέβαια, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμοδείκτη P/BV αντιλαμβανόμαστε ότι η 

χρηματιστηριακή αξία της μετοχής ΜΕΤΚ είναι υπερεκτιμημένη σε σχέση με τη λογιστική αξία 

των περιουσιακών της στοιχείων. Τέλος η ρευστότητα της επιχείρησης βρίσκεται σε 

ικανοποιητικά επίπεδα διαχρονικά ακόμη και αν υπολείπεται σε ορισμένες χρήσεις από την 

αντίστοιχη άμεση ρευστότητα που παρουσιάζει ο κλάδος.  

 

 

4.17. ΝΕΩΡΙΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, Σύμβολο Χ.Α.: ΝΕΩΡΣ  

 

4.17.1 Περιγραφή επιχείρησης 

 

Η ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ιδρύθηκε το 2004 προκειμένου να καταστεί περισσότερο 

ορθολογική και αποτελεσματική η λειτουργία των επιχειρήσεων του Ομίλου. Φέρει την 

διακριτική ονομασία "ΝΕΩΡΙΟΝ" για να καταδείξει τη συνέχεια στην άσκηση της 

δραστηριότητας στο ναυπηγο-επισκευαστικό τομέα, που ξεκίνησε το 1861 στη Σύρο με την 

ίδρυση του πρώτου στην Ελλάδα οργανωμένου ναυπηγείου, στην ουσία της πρώτης βαριάς 

βιομηχανίας στο νεοσύστατο Ελληνικό κράτος. Ο Όμιλος είναι μέτοχος κατά 100% της 

εταιρείας Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Σύρου, κατά 70% της εταιρείας 

Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας και διατηρεί τον έλεγχο κατά 100% της 

μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. ΚΕΚ Νεωρίου. 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31
ης

 Ιανουαρίου 2005, 

περιλήφθηκαν στους σκοπούς της εταιρείας, η παροχή υπηρεσιών διοίκησης σε τρίτους, 

υπηρεσιών μηχανογράφησης, οικονομικών υπηρεσιών, προμηθειών, συμβουλευτικών 

υπηρεσιών & επιχειρηματικού σχεδιασμού, διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και άλλων συναφών 

δραστηριοτήτων. 

Βέβαια, οι μετοχές της ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  συνεχίζουν να βρίσκονται σε 

αναστολή διαπραγμάτευσης μετά από σχετική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς 

συνεχίζουν να υφίστανται οι λόγοι για τους οποίους τέθηκαν σε αναστολή διαπραγμάτευσης 

καθώς η εταιρεία με την από 10/03/2011 ανακοίνωση της ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι, η 

http://www.neorion-holdings.gr/holdingsgr.html
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θυγατρική της εταιρεία ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Α.Ε. κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 

3588/2007, λόγω του προβλήματος ρευστότητας που αντιμετωπίζει. Όπως αναφέρεται και στη 

σχετική ανακοίνωση του Χ.Α., η συνέχιση της αναστολής των ανωτέρω μετοχών κρίνεται 

αναγκαία για την προστασία των επενδυτών, δεδομένου ότι δε διασφαλίζεται προσωρινά η 

ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών της εν λόγω εταιρείας από την 31
η
 Αυγούστου 2012, 

διότι η ενδιάμεση έκθεση επισκόπησης της περιόδου 01/01/2012-30/06/2012, δεν έχει 

καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, όπως προκύπτει από την έκθεση 

επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή της. 

 

4.17.2 Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού 

 

Πίνακας 4.17.2 Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού ΝΕΩΡΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΤΟΣ 

2009 2010 2011 2012 

ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ (-102,48% )* -137,79% (291941,18% )* (-98,35% )* 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ -89,84% - -91,94% -100,00% 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -8,08% -13,22% 8,12% 8,09% 

ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 0,20% -1,87% -43,48% -0,90% 

ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -30,31% 16,52% 65,90% 48,74% 

*Οι μεταβολές σε παρένθεση υποδηλώνουν μείωση/αύξηση των ζημιών 

Γενικά, η εξεταζόμενη περίοδος στην περίπτωση της ΝΕΩΡΣ προδιαγράφεται έντονα 

αρνητική δίχως καμία τάση μεταστροφής. Οι ζημιές της εταιρείας διογκώνονται σε μεγάλο 

βαθμό, οι πωλήσεις έχουν καταρρεύσει και οι υποχρεώσεις τόσο σε συνολικό, όσο και σε 

βραχυπρόθεσμο επίπεδο έχουν αυξητικές τάσεις.  

4.17.3 Αριθμοδείκτες 

 

Πίνακας 4.17.3, Αριθμοδείκτες ΝΕΩΡΣ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΤΟΣ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE Μετά Φόρων -0,02 - - -0,81 -0,01 - 

ROA Μετά Φόρων -0,02 - - -0,77 -0,01 - 

P/E Μετά Φόρων - 971,19 - - - - 

P/BV 0,19 0,39 0,26 0,19 0,09 - 
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Μικτό περιθώριο κέρδους 0,18 1,00 1,00 1,00 - - 

Καθαρό περιθώριο κέρδους 

(ΚΜΦ/Πωλήσεις) 
-0,16 0,04 -0,01 -553,27 - - 

Άμεση Ρευστότητα 3,24 7,12 7,04 2,86 1,45 - 

*Τιμές με κίτρινη σκίαση υποδηλώνουν αποτελέσματα καλύτερα από τον κλάδο 

Οι παραπάνω αριθμοδείκτες που βρίσκονται σε καλύτερα επίπεδα δεν είναι ικανοί να 

αντιστρέψουν το αρνητικό κλίμα της μετοχής ΝΕΩΡΣ. Σαφώς, η χρηματιστηριακή αξία μπορεί 

να θεωρηθεί υποτιμημένη αν συγκριθεί με τη λογιστική αξία των φυσικών περιουσιακών 

στοιχείων της εταιρείας. Σαφώς, η εταιρεία παρουσιάζει ικανοποιητική άμεση ρευστότητα 

διαχρονικά. Όμως, αυτά τα στοιχεία δεν είναι ικανά να αντιστρέψουν την ιδιαίτερα ζημιογόνα 

πορεία της εταιρείας. 

 

 

4.18. ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε., Σύμβολο Χ.Α.: ΝΙΟΥΣ 

 

4.18.1 Περιγραφή επιχείρησης 

 

Η «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «NEWSPHONE HELLAS SA» 

ιδρύθηκε στην Ελλάδα, στις 23 Μαρτίου 1995 και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών. Ο Όμιλος» περιλαμβάνει την «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.» και τις 

ενοποιούμενες θυγατρικές της «CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.» και «ΝΟΕΤΡΟΝ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» με τη διάρκεια της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της να ανέρχεται 

σε πενήντα (50) χρόνια από την ίδρυσή της.  

Η «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε» καθώς και οι δύο θυγατρικές της 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της τηλεηχοαναφοράς και των μεγάλων εξειδικευμένων 

πληροφοριακών συστημάτων. Η έδρα και των τριών Εταιρειών βρίσκεται στην Καλλιθέα 

Αθηνών. Οι Εταιρείες του Ομίλου έχουν τη μορφή των Ανωνύμων Εταιρειών και η μητρική 

Εταιρεία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.» είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, 

από τη χρήση του 2003.  

http://www.newsphone.gr/default.asp?pid=1&la=1
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Η θυγατρική «Α.Κ.Ε.Π. Α.Ε.» δραστηριοποιείτο αρχικά στον κλάδο της πληροφορικής 

και της ηλεκτρονικής ενημέρωσης σε θέματα συλλογής και διάθεσης προκηρύξεων διαγωνισμών 

προμηθειών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και στην πώληση διαφημιστικού χώρου, ενώ 

σήμερα έχει ενταχθεί πλήρως στις δραστηριότητες του ομίλου αποτελώντας την αιχμή των 

πωλήσεων των Πολυμεσικών υπηρεσιών περιεχομένου και πληροφόρησης.  

Η θυγατρική "ERGOPHONE HOLDING B.V." έχει σαν αντικείμενο την συμμετοχή σε 

εταιρείες του εξωτερικού, εδρεύει στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας, καθώς και η θυγατρική της 

“DATAFON B.V.” που επίσης εδρεύει στη Ολλανδία  με παρεμφερές αντικείμενο. 

Το σύνολο των μετοχών σε κυκλοφορία, την 31
η
 Δεκεμβρίου 2012 αποτελούνταν από 

27.750.099 τεμάχια (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών). 

Ο Όμιλος σήμερα δραστηριοποιείται σε 2 επιχειρηματικούς τομείς. 

 Τις πολυμεσικές υπηρεσίες περιεχόμενου και πληροφόρησης οι οποίες περιλαμβάνουν 

υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, οι οποίες παρέχονται στο κοινό είτε σε συνεργασία με τα 

δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, είτε απευθείας ως Newsphone Hellas branded 

services όπως είναι οι πληροφορίες αποτελεσμάτων, οι πληροφορίες τηλεφωνικού 

καταλόγου, οι καμπάνιες SMS, οι υπηρεσίες Mobile Content, οι πληροφορίες ώρας, οι 

πληροφορίες καιρού κ.α. 

 Τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government) σε συνεργασία με το 

Ελληνικό κράτος και με στόχο την παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη.  

 

 

4.18.2 Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού 

 

Πίνακας 4.18.2, Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού ΝΙΟΥΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΤΟΣ 

2009 2010 2011 2012 

ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 11,58% -26,99% -56,09% 4,49% 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 11,79% -19,75% -6,57% -15,00% 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 14,45% -11,78% -4,66% -11,70% 

ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 13,15% -5,45% -2,40% -5,61% 

ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 15,49% -13,83% -2,68% -10,88% 
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Τα κέρδη της εταιρείας ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε έχουν διαχρονικές πτωτικές τάσεις 

κατά κύριο λόγο με τάσεις όμως διόρθωσης από τη χρήση του 2012. Οι πωλήσεις έχουν 

συρρικνωθεί σωρευτικά σε επίπεδο πενταετίας κατά 42% περίπου. Θετικά μπορεί να εκτιμηθεί η 

πορεία μείωσης τόσο των συνολικών, όσο και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της 

εταιρείας.  

 

 

4.18.3 Αριθμοδείκτες 

 

Πίνακας 4.18.3, Αριθμοδείκτες ΝΙΟΥΣ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΤΟΣ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE Μετά Φόρων 0,14 0,15 0,10 0,04 0,04 0,01 

ROA Μετά Φόρων 0,05 0,05 0,04 0,02 0,02 0,01 

P/E Μετά Φόρων 5,22 5,49 4,04 5,30 12,56 29,55 

P/BV 0,75 0,80 0,40 0,23 0,55 0,36 

Μικτό περιθώριο κέρδους 0,33 0,29 0,33 0,30 0,36 0,54 

Καθαρό περιθώριο κέρδους 

(ΚΜΦ/Πωλήσεις) 
0,05 0,05 0,05 0,02 0,03 0,04 

Άμεση Ρευστότητα 1,28 1,18 1,22 1,22 1,37 1,47 

*Τιμές με κίτρινη σκίαση υποδηλώνουν αποτελέσματα καλύτερα από τον κλάδο 

 

Η συνολική αποτίμηση των αριθμοδεικτών της εταιρείας προδιαγράφει θετικές προοπτικές πάρα 

τις όποιες εμφανίσεις ζημιών σε ορισμένες χρήσεις της εξεταζόμενης περιόδου. Αναλυτικότερα 

η εταιρεία έχει καλύτερη αποδοτικότητα τόσο του ενεργητικού της, όσο και των ιδίων 

κεφαλαίων της αν και παρουσιάζεται μία πτωτική τάση. Η διαχρονική αξιολόγηση του P/E μας 

δίνει μία εκτίμηση υποτιμημένης μετοχής που δεν προτιμάται από τους επενδυτές κάτι που 

επιβεβαιώνεται και από τις τιμές που λαμβάνει το P/BV στο σύνολο της εξεταζόμενης περιόδου 

θεωρώντας έτσι τη χρηματιστηριακή αξία της μετοχής ΝΙΟΥΣ υποτιμημένη σε σχέση με την 

αξία των περιουσιακών της στοιχείων.  
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4.19. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., Σύμβολο Χ.Α.: ΟΛΘ 

 

4.19.1 Περιγραφή επιχείρησης 

 

Σκοπός της Εταιρείας είναι η διοίκηση και εκμετάλλευση του λιμένα Θεσσαλονίκης ή και άλλων 

λιμένων και συγκεκριμένα:  

 Η παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού των πλοίων και διακίνησης φορτίων και επιβατών 

από και προς το Λιμένα.  

 Η εγκατάσταση, οργάνωση και εκμετάλλευση κάθε είδους λιμενικής υποδομής.  

 Η ανάληψη κάθε δραστηριότητας που έχει σχέση με το λιμενικό έργο, καθώς και κάθε 

άλλης εμπορικής, βιομηχανικής, πετρελαϊκής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, 

συμπεριλαμβανομένων ιδίως της τουριστικής, της πολιτιστικής, της αλιευτικής και του 

σχεδιασμού και οργάνωσης λιμενικών εξυπηρετήσεων.  

 Κάθε άλλη αρμοδιότητα που είχε ανατεθεί νομίμως στον Οργανισμό Λιμένος 

Θεσσαλονίκης, ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.  

 

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι:  

Η παροχή υπηρεσιών, ελλιμενισμού των πλοίων, φορτοεκφόρτωσης, χειρισμού και 

αποθήκευσης των φορτίων, η παροχή λοιπών λιμενικών υπηρεσιών (νερού, ηλεκτρικού 

ρεύματος, τηλεφωνικών συνδέσεων, αποκομιδής απορριμμάτων κ.τ.λ.), η εξυπηρέτηση της 

επιβατικής κίνησης (ακτοπλοΐας και κρουαζιερόπλοιων) και η εκμετάλλευση χώρων για 

πολιτιστικές και άλλες χρήσεις.  

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο των βοηθητικών και συναφών προς τις 

μεταφορές δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων ταξιδιωτικών πρακτορείων. Η φύση της 

δραστηριότητάς της είναι τέτοια που επιτρέπει τη δραστηριοποίησή της μόνο στον Ελλαδικό 

χώρο, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι στο πελατολόγιο της βρίσκονται και διεθνείς εταιρείες, 

http://www.thpa.gr/index.php?lang=gr
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ενώ επιπρόσθετα η Εταιρεία δεν διαθέτει άλλες εμπορικές ή βιομηχανικές δραστηριότητες πέραν 

της παροχής υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται στην περιοχή του λιμένα Θεσσαλονίκης.  

Οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες αφορούν στην παροχή υπηρεσιών:  

 σε μοναδοποιημένα φορτία (εμπορευματοκιβώτια),  

 σε συμβατικά φορτία (χύδην, γενικό, RO-RO),  

 σε επιβάτες ακτοπλοΐας και κρουαζιερόπλοιων  

 σε πλοία (ελλιμενισμός, προσόρμιση, παραβολή και λοιπές υπηρεσίες),  

 σε υπηρεσίες χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.  

 

 

4.19.2 Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού 

 

Πίνακας 4.19.2, Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού ΟΛΘ 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΤΟΣ 

2009 2010 2011 2012 

ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -15,53% 37,16% 96,90% 52,45% 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ -6,88% 7,98% 3,23% 3,21% 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -22,19% 20,48% -9,01% -7,10% 

ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ -1,25% 5,24% 5,38% 10,17% 

ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -25,69% 24,95% -10,35% -9,84% 

 

Η συνολική εικόνα της εταιρείας του ΟΛΘ είναι αξιόλογη με τα κέρδη να βαίνουν αυξητικά, τον 

κύκλο εργασιών της εταιρείας και το ενεργητικό της να διογκώνονται διαχρονικά. Επίσης πρέπει 

να τονιστούν και οι προσπάθειες μείωσης τόσο των συνολικών, όσο και των βραχυπροθέσμων 

υποχρεώσεων του ΟΛΘ. 
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4.19.3 Αριθμοδείκτες 

 

Πίνακας 4.19.3, Αριθμοδείκτες ΟΛΘ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΤΟΣ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE Μετά Φόρων 0,05 0,04 0,05 0,09 0,13 0,07 

ROA Μετά Φόρων 0,04 0,03 0,04 0,08 0,11 0,05 

P/E Μετά Φόρων 18,78 32,18 17,06 7,94 12,46 26,63 

P/BV 0,87 1,23 0,87 0,74 1,58 1,76 

Μικτό περιθώριο κέρδους 0,20 0,08 0,23 0,32 0,43 0,41 

Καθαρό περιθώριο κέρδους 

(ΚΜΦ/Πωλήσεις) 
0,11 0,10 0,12 0,24 0,35 0,37 

Άμεση Ρευστότητα 4,73 6,80 5,44 6,63 8,84 3,84 

*Τιμές με κίτρινη σκίαση υποδηλώνουν αποτελέσματα καλύτερα από τον κλάδο 

Η θετική εικόνα που παρουσιάστηκε σε βασικά στοιχεία του ισολογισμού της εταιρείας 

επιβεβαιώνεται και από τους εξεταζόμενους αριθμοδείκτες. Η διοίκηση του ΟΛΘ έχει την 

ικανότητα να χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους της για την επίτευξη κερδών και να 

βελτιώνει αποδοτικά τα ιδία κεφάλαια της εταιρείας. Σε επίπεδο P/E η μετοχή του ΟΛΘ 

υπολείπεται των αντίστοιχων τιμών των μετοχών του κλάδου γεγονός που σηματοδοτεί μία 

υποτιμημένη μετοχή από την αγορά και επιβεβαιώνεται από τις χρήσεις του 2010 και 2011. 

Επίσης, τα μικτά περιθώρια κέρδους, όπως και τα καθαρά περιθώρια βαίνουν αυξητικά κατά την 

εξεταζόμενη πενταετία. Τέλος, η άμεση ρευστότητα της εταιρείας βρίσκεται σε πολύ 

ικανοποιητικά επίπεδα σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές του αριθμοδείκτη του κλάδου. 

 

 

4.20. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Σύμβολο Χ.Α.: ΟΛΠ 

 

4.20.1 Περιγραφή επιχείρησης 

 

Κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού πλοίων, 

υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης αγαθών (φορτίων), διακίνησης αυτοκινήτων και 

οχημάτων, καθώς και η εξυπηρέτηση της επιβατικής κίνησης (ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας). 

Επιπλέον, η Εταιρεία παρέχει λιμενικές εξυπηρετήσεις σε πλοία (παροχή νερού, ηλεκτρικού 

http://www.olp.gr/el/
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ρεύματος, διαχείρισης καταλοίπων, δεξαμενισμού κ.λπ.) και αξιοποιεί τους χώρους και τις 

εγκαταστάσεις της μισθώνοντας ή παραχωρώντας τους σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος. 

Οι κύριες δραστηριότητες της θυγατρικής εταιρείας ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος LOGISTICS ΟΛΠΑ.Ε.) είναι: 

 Η ανάπτυξη εργασιών συνδυασμένων μεταφορών με την ίδρυση, κατασκευή και 

λειτουργία εμπορευματικού κέντρου στην περιφέρεια Αττικής σε συνδυασμό με τη 

δημιουργούμενη σιδηροδρομική υποδομή με αφετηρία τον λιμένα Πειραιώς. 

 Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, σχετικών με συνδυασμένες μεταφορές, η μίσθωση 

και εκμίσθωση χώρων, μηχανημάτων και μέσων μεταφοράς και η άσκηση κάθε 

συναφούς δραστηριότητας, καθώς και 

 Η παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και η εκπόνηση μελετών σχετικών με την 

ανάπτυξη και διαχείριση λιμενικών υποδομών, παροχής λιμενικών υπηρεσιών - ιδιαίτερα 

της κρουαζιέρας - καταφυγίων τουριστικών σκαφών και θαλάσσιου τουρισμού. 

 

Οι κύριες δραστηριότητες της θυγατρικής εταιρείας ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος «ΝΑΥΣΟΛΠ Α.Ε.») είναι: 

 Η οργάνωση, ανάπτυξη, διαχείριση και εμπορική προώθηση των 

ναυπηγοεπισκευαστικών και συναφών δραστηριοτήτων, κυρίως στην περιοχή ευθύνης 

του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. 

 Η παροχή υπηρεσιών για εργασίες ρυμούλκησης, ναυαγιαίρεσης, ανέλκυσης πλοίων και 

λοιπών πλωτών μέσων. 

 Η μίσθωση και εκμετάλλευση χώρων. 

 Η εκμίσθωση προς τρίτους παντός μέσου ή χώρου κυριότητας της Εταιρείας, 

προκειμένου να εκτελεστούν και διεκπεραιωθούν εργασίες ναυπήγησης, επισκευής, 

διάλυσης, ρυμούλκησης ναυαγιαίρεσης, ανέλκυσης πλοίων και λοιπών πλωτών μέσων, 

καθώς και 
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 Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, στους εγκατεστημένους στην περιοχή, σύμφωνα με 

το με το καταστατικό της Εταιρείας. 

 

4.20.2 Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού 

 

Πίνακας 4.20.2, Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού ΟΛΠ 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΤΟΣ 

2009 2010 2011 2012 

ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -699,96% (-121,24%)* -9,26% -23,34% 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 10,72% -9,16% -9,93% 1,39% 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 90,47% 4,33% -3.56% -2,52% 

ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 25,22% 4,59% -0,69% -0,31% 

ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 53,43% -66,65% 20,70% -13,53% 

*Οι μεταβολές σε παρένθεση υποδηλώνουν μείωση/αύξηση των ζημιών 

Διαχρονικά ο ΟΛΠ παρουσιάζει κυρίως κέρδη (μειούμενα μεν, αλλά αξιόλογα), εκτός βέβαια 

από τη χρήση του 2009 που παρουσίασε για πρώτη φορά στην ιστορία του ζημίες. Οι ζημιές 

αυτές, σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας οφείλονται κατά κύριο λόγο στην πρόβλεψη 

αποζημιώσεων και λοιπών επιβαρύνσεων λόγω εθελούσιας εξόδου του προσωπικού από την 

υπηρεσία ύψους 19,5 εκατ. ευρώ, σε ζημιές από εκποίηση – απαξίωση παγίων ύψους 5,1εκατ. 

ευρώ και σε πρόβλεψη για επίδικες απαιτήσεις τρίτων ύψους 19,8 εκατ. ευρώ. Επίσης, πρέπει να 

τονιστεί ότι η αύξηση των υποχρεώσεων οφείλεται, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση 

του ΟΛΠ για το 2009, στις επενδύσεις για την ανάπτυξη του προβλήτα Ι. Τέλος, η μειούμενη 

τάση του κύκλου εργασιών οφείλεται στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που αντιμετωπίζουν 

όλα τα λιμάνια της Μεσογείου. 

 

4.20.3 Αριθμοδείκτες 

 

Πίνακας 4.20.3, Αριθμοδείκτες ΟΛΠ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΤΟΣ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE Μετά Φόρων 0,03 -0,24 0,05 0,04 0,03 0,02 

ROA Μετά Φόρων 0,02 -0,09 0,02 0,02 0,01 0,01 

P/E Μετά Φόρων 43,45 - 40,38 32,94 85,33 128,73 

P/BV 1,37 2,59 1,93 1,37 2,65 2,75 
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Μικτό περιθώριο κέρδους 0,17 0,15 0,18 0,14 0,19 0,21 

Καθαρό περιθώριο κέρδους 

(ΚΜΦ/Πωλήσεις) 
0,05 -0,26 0,06 0,06 0,05 0,07 

Άμεση Ρευστότητα -0,24 0,62 2,67 2,50 3,18 3,41 

*Τιμές με κίτρινη σκίαση υποδηλώνουν αποτελέσματα καλύτερα από τον κλάδο 

 

H ανάλυση της μετοχής ΟΛΠ βάσει των παραπάνω αριθμοδεικτών υποδηλώνει τόσο με τον 

δείκτη P/E, όσο και με τον δείκτη P/BV μία υπερεκτιμημένη μετοχή. Αναλυτικότερα, όσο 

αφορά το P/E οι λόγοι για τους οποίους η μετοχή θεωρείται υπερεκτιμημένη μπορεί να οφείλεται 

είτε στις υπερεκτιμήσεις των επενδυτών, είτε γιατί η αγορά τη θεωρεί ως μία από τις καλύτερες 

μετοχές του κλάδου. Αντίστοιχα, ο δείκτης P/BV υποδηλώνει διαχρονικά μία υπερεκτιμημένη 

χρηματιστηριακή αξία της μετοχής σε σχέση με τη λογιστική αποτίμηση των φυσικών 

περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Επίσης, τα καθαρά περιθώρια κέρδους στη διάρκεια της 

περιόδου από το 2010 έως το 2012 παρουσιάζουν τιμές υψηλότερες από αυτές του κλάδου. Η 

άμεση ρευστότητα από τη χρήση του 2010 έχει βελτιωθεί σημαντικά και κρίνεται ως 

ικανοποιητική.  
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4.21. Ε. ΠΑΙΡΗΣ ΑΒΕΕ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ, Σύμβολο Χ.Α.: ΠΑΙΡ 

 

4.21.1 Περιγραφή επιχείρησης 

 

Η ιστορία της εμπλοκής της οικογένειας Παϊρη με τα πλαστικά αρχίζει από το 1954 με την 

παραγωγή πλαστικών ανακλαστήρων ποδηλάτων και διακοσμητικών από πλαστικό στο 

Μεταξουργείο από το Μανώλη Παϊρη. Το 1962 μεταφέρεται στο Μοσχάτο σε ένα βιοτεχνικό 

χώρο όπου αρχίζει την αυτοματοποίηση της παραγωγής φιαλών, αγοράζοντας το 1962 την 

πρώτη φυσητή μηχανή, γερμανικής τεχνολογίας, για την κατασκευή φυσητού μπουκαλιού. Δύο 

χρόνια αργότερα δημιουργεί τον πρώτο συνεταιρισμό με τη μορφή εταιρείας περιορισμένης 

ευθύνης με έδρα τον Ταύρο και το εμπόρευμα μπαίνει στα ράφια των καταναλωτών.  

Ύστερα από δύο έτη ο συνεταιρισμός σταματά τη δράση του και το 1968 ο Μανώλης 

Παΐρης δημιουργεί στα Καμίνια του Πειραιά μια καινούρια μονάδα παραγωγής φιαλών και 

πωμάτων, η οποία το 1974 τροποποιείται σε ανώνυμη με την επωνυμία «Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.». 

Το 1980 μεταφέρθηκε στις σημερινές ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο Αττικής και 

επεκτείνεται και σε άλλους τομείς παραγωγής πλαστικής συσκευασίας καλύπτοντας τομείς 

βιομηχανίας όπως λιπαντικών, τροφίμων κλπ.  

 Το 1996 η εταιρεία πιστοποιείται με το ISO 9001:2000.  

 Το 1997 η εταιρεία εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.  

 Tο 1998 πιστοποιείται ως Πανευρωπαϊκός Προμηθευτής της πολυεθνικής εταιρείας 

UNILEVER. 

 To 2001 αγοράζεται η ανταγωνιστική εταιρεία POLYPACK AE και προστίθενται νέες 

γραμμές παραγωγής σάκων απορριμμάτων. 

 To 2002 ιδρύεται η εταιρεία EPSH με τη συνεργασία της Νορβηγικής εταιρείας 

ELOPAK , έναν από τους leader της αγοράς χάρτινης και πλαστικής συσκευασίας, 

κατασκευάζοντας εργοστάσιο παραγωγής φιαλών και πωμάτων γάλακτος και χυμών στο 

Αιγίνιο Πιερίας. 

http://www.pairis.gr/
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 To 2004 εγκαθίσταται νέο πληροφορικό σύστημα (SAP/R3) για την καλύτερη 

παρακολούθηση των επιχειρηματικών διαδικασιών.  

 Από το 2006 η εταιρεία διαθέτει πιστοποίηση UN (10Lt,   20Lt) και CRC (Child 

Resistant Closure) για τη παραγωγή προϊόντων. 

 

4.21.2 Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού 

 

Πίνακας 4.21.2, Μεταβολές στοιχείων ισολογισμού ΠΑΙΡ 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΤΟΣ 

2009 2010 2011 2012 

ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ (-95,40%)* (4.425,10%)* (-17,61%)* (585,93%)* 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ -14,04% 7,48% 2,66% -15,26% 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -5,14% 11,21% -4,52% -0,85% 

ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ -2,99% 4,08% -4,44% -12,99% 

ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -7,10% 13,81% -3,85% -0,55% 

*Οι μεταβολές σε παρένθεση υποδηλώνουν μείωση/αύξηση των ζημιών 

Σημαντικά αρνητική η εικόνα της εταιρείας ΠΑΪΡΗΣ όσον αφορά το σκέλος το ζημιών οι οποίες 

αυξάνονται με έντονους ρυθμούς τόσο στη χρήση του 2010, όσο και στη χρήση του 2012. Οι 

πωλήσεις της εταιρείας παρουσιάζουν σωρευτικά στην εξεταζόμενη περίοδο μία μείωση της 

τάξης του 30%. Επίσης,  τόσο οι συνολικές, όσο και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

ακολουθούν μικτές τάσεις αυξομείωσης οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν περίπου 

ισοσκελισμένες. 

 

4.21.3 Αριθμοδείκτες 

 

Πίνακας 4.21.3, Αριθμοδείκτες ΠΑΙΡ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΤΟΣ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE Μετά Φόρων -0,02 - -0,05 -0,05 -0,45 -0,02 

ROA Μετά Φόρων -0,01 - -0,02 -0,02 -0,14 -0,01 

P/E Μετά Φόρων - - - - - - 

P/BV 0,21 0,26 0,30 0,15 0,23 0,31 

Μικτό περιθώριο κέρδους 0,16 0,17 0,13 0,14 0,13 0,16 

http://www.pairis.gr/images/certificate1.jpg
http://www.pairis.gr/images/certificate2.jpg
http://www.pairis.gr/images/crc_certificate.jpg
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Καθαρό περιθώριο κέρδους 

(ΚΜΦ/Πωλήσεις) 
-0,02 - -0,04 -0,03 -0,26 -0,03 

Άμεση Ρευστότητα 0,51 0,29 0,24 -0,51 0,53 0,52 

*Τιμές με κίτρινη σκίαση υποδηλώνουν αποτελέσματα καλύτερα από τον κλάδο 

Ο μόνος αριθμοδείκτης που βρίσκεται σε καλύτερα επίπεδα από αυτά του κλάδου σε κάθε 

χρήση ξεχωριστά είναι ο δείκτης P/BV. O συγκεκριμένος αριθμοδείκτης μας δείχνει μια 

υποτιμημένη χρηματιστηριακή αξία της μετοχής ΠΑΙΡ σε σχέση με τη λογιστική αξία των 

περιουσιακών της στοιχείων. Η ανάλυση μιας εταιρείας, όμως,  από τη σκοπιά του P/BV και 

μόνο δεν μπορεί να ισοσκελίσει τη μη ικανοποιητική εικόνα που παρουσιάζει η άμεση 

ρευστότητα της επιχείρησης, η χαμηλή αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της, αλλά και τα 

υποτονικά επίπεδα των μικτών περιθωρίων κέρδους. 

 

 

 

4.22. ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε., Σύμβολο Χ.Α.: ΠΕΤΡΟ 

 

4.22.1 Περιγραφή επιχείρησης 

 

Η ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ είναι ανώνυμη εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα και 

έχει την έδρα της στην Αθήνα, επί της Ιεράς Οδού. Ιδρύθηκε το 1922 στη Θεσσαλονίκη, και 

κατασκευάζει, διασκευάζει, διανέμει και εμπορεύεται μεγάλο εύρος προϊόντων, όπως 

αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία, γεννήτριες, μπαταρίες οχημάτων, λιπαντικά κινητήρες diesel, 

σκάφη, εξωλέμβιες μηχανές, αγροτικά, χωματουργικά και βιομηχανικά μηχανήματα. Η Εταιρεία 

κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά σε κάθε τομέα δραστηριότητάς της. 

Χρονιές Σταθμοί 

 1992-2000: Εμβάθυνση δυνατοτήτων στο service, στα συστήματα πληροφόρησης 

(ανανέωση και επέκταση υπολογιστών) και στα συστήματα ελέγχου εργασιών και 

παρακίνησης προσωπικού. Σημαντική βελτίωση οικονομικών αποτελεσμάτων. Ανάληψη 

αντιπροσωπείας εξωλέμβιων κινητήρων Evinrude, σκαφών Zodiac, οχημάτων Isuzu, 

http://www.petropoulos.com/gr/index.html
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περονοφώρων Hyster και μηχανημάτων συντήρησης βιομηχανικών δαπέδων Tennant. 

Εισαγωγή της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Εξαγορά της Mecmotors 

Hellas που αντιπροσωπεύει στην ελληνική αγορά τους πετρελαιοκινητήρες Ruggerini. 

Εξασφαλίσθηκε η μακροχρόνια χρήση ζωτικού χώρου 9.000 τετραγωνικών μέτρων 

κτιρίων και οικοπέδων ομόρων με τις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στην Ιερά Οδό. 

 2004-2007: Ανάληψη αντιπροσωπείας των βενζινοκινητήρων Briggs & Stratton, των 

πλαστικών σκαφών Νorthstar, και των Οχημάτων Παντός Εδάφους (ATVs) της 

Bombardier. Η Εταιρία προχώρησε στην εξαγορά των εταιριών, Exide Technologies 

Ανώνυμη Εταιρία Εμπορίας Συσσωρευτών, θυγατρικής της Exide Technologies, καθώς 

και της εταιρίας Πισιμίσης ΑΕΒΕ, που δραστηριοποιούνται κυρίως στο τομέα των 

μπαταριών αυτοκινήτων. 

 2008-2013: Υπογραφή συμφωνίας με την Isuzu Motors Ltd για την αντιπροσώπευση των 

επαγγελματικών οχημάτων Isuzu στην Βουλγαρία. Ανάληψη αντιπροσωπείας του Can –

Am Spyder roadster της Bombardier. Εξαγορά από την Shell Ελλάς Α.Ε της 

δραστηριότητας πωλήσεων και εμπορίας λιπαντικών αυτοκινήτου, ναυτιλίας, αεροπορίας 

και βιομηχανίας. Η Εταιρεία θα παρέχει υπηρεσίες παράδοσης λιπαντικών στους διεθνείς 

πελάτες ναυτιλίας της Shell Marine Products (SMP).  Aνάληψη αντιπροσωπείας 

αυτοκινήτων Land Rover και Jaguar και της αντιπροσωπείας εξωλέμβιων κινητήρων 

Tohatsu. 

 

4.22.2 Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού 

 

Πίνακας 4.22.2, Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού ΠΕΤΡΟ 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΤΟΣ 

2009 2010 2011 2012 

ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -52,74% 53,88% -180,19% (43,20%)* 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ -26,46% -11,82% -13,43% -21,22% 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -11,96% 12,42% -0,47% -8,53% 

ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ -6,42% 9,63% -4,17% -11,84% 

ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -6,07% -10,47% 8,97% -9,93% 

*Οι μεταβολές σε παρένθεση υποδηλώνουν μείωση/αύξηση των ζημιών 

Αναλύοντας την εταιρεία βάσει των στοιχείων της τελευταίας ετήσιας χρήσης παρατηρείται μία 

αυξητική τάση των ζημιών η οποία, όμως, σε επίπεδο τρέχουσας ενδιάμεσης χρήσης του 2013 
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έχει επιστρέψει σε κερδοφορία. Οι πωλήσεις διαχρονικά βαίνουν μειούμενες με μία σωρευτική 

μείωση στην πενταετία ίση με 73% περίπου. Τέλος, οι συνολικές και ειδικότερα οι 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τείνουν στην πλειονότητα των χρήσεων να μειώνονται. 

 

4.22.3 Αριθμοδείκτες 

 

Πίνακας 4.22.3, Αριθμοδείκτες ΠΕΤΡΟ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΤΟΣ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE Μετά Φόρων 0,12 0,06 0,08 -0,07 -0,13 - 

ROA Μετά Φόρων 0,05 0,03 0,04 -0,03 -0,05 - 

P/E Μετά Φόρων 5,87 13,80 6,64 - - - 

P/BV 0,72 0,79 0,55 0,45 0,40 0,47 

Μικτό περιθώριο κέρδους 0,19 0,19 0,21 0,20 0,19 0,20 

Καθαρό περιθώριο κέρδους 

(ΚΜΦ/Πωλήσεις) 
0,03 0,02 0,04 -0,03 -0,06 - 

Άμεση Ρευστότητα 1,04 1,36 1,64 1,39 1,37 1.36 

*Τιμές με κίτρινη σκίαση υποδηλώνουν αποτελέσματα καλύτερα από τον κλάδο 

 

Η εταιρεία ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ παρουσιάζει μία ικανοποιητική πορεία τόσο ως 

προς την αποδοτικότητα του ενεργητικού της, όσο και ως προς την αποδοτικότητα των ιδίων 

κεφαλαίων της κάτι που φαίνεται και από τις αντίστοιχες καλύτερες επιδόσεις των 

συγκεκριμένων αριθμοδεικτών σε σχέση με τους αριθμοδείκτες του κλάδου. Αξιολογώντας τη 

διαχρονική πορεία των δεικτών P/E και P/BV αντιλαμβανόμαστε ότι η μετοχή ΠΕΤΡΟ κρίνεται 

ως υποτιμημένη. Ειδικότερα, δεν προτιμάται από τους επενδυτές ή έχουν υποεκτιμηθεί οι 

δυνατότητες της από την αγορά κάτι που επιβεβαιώνεται και από τη χαμηλή χρηματιστηριακή 

της αξία σε σχέση με τη λογιστική αποτίμηση των περιουσιακών της στοιχείων. Τέλος, η άμεση 

ρευστότητα της εταιρείας κρίνεται μεν ικανοποιητική στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, 

υπολείπεται δε από τις αντίστοιχες τιμές του δείκτη του κλάδου. 
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4.23. PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε., Σύμβολο Χ.Α.: ΠΠΑΚ 

 

4.23.1 Περιγραφή επιχείρησης 

 

Η Εταιρία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. είναι Ελληνική ανώνυμη εταιρεία καταχωρημένη στα 

Μητρώα Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης και είναι η μητρική εταιρεία του 

ομίλου PAPERPACK. 

Έδρα της εταιρείας, είναι ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής, όπου και στεγάζονται τόσο οι διοικητικές 

υπηρεσίες όσο και η παραγωγική της δραστηριότητα.  

Οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών από το έτος 

2000. Σκοπός της εταιρίας είναι :  

 Η βιομηχανική παραγωγή τυπογραφικών και λιθογραφικών εργασιών κυτιοποιϊας, 

μηχανογραφικού εντύπου και κάθε είδους συσκευασίας σε χαρτί και χαρτόνι, καθώς και 

η εμπορία αυτών  

 Η εκτύπωση περιοδικού τύπου.  

 Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού – εξωτερικού βιοτεχνικών/ βιομηχανικών 

προϊόντων σχετικών με το σκοπό της εταιρίας.  

 Η συμμετοχή σε νεοϊδρυόμενες ή μη επιχειρήσεις, τόσο του εσωτερικού, όσο και του 

εξωτερικού οποιασδήποτε νομικής μορφής του αυτού ή άλλου αντικειμένου.  

 Ο σχεδιασμός (πρωτότυπο-δείγμα) και η εμπορία στηριγμάτων, εκθετηρίων και 

προθηκών (stands) χάρτινων ή άλλων, τα οποία προορίζονται να αποτελέσουν το μέσο 

προώθησης-πώλησης, προβολής και διαφήμισης προϊόντων.  

 Ο Σχεδιασμός και η παροχή ιδεών διαφημιστικών εργασιών.  

 Ο Σχεδιασμός εντύπων και εμπορία αυτών.  

 Η Εμπορία κάθε είδους Διαφημιστικών Επιχειρηματικών Δώρων που σχετίζονται με την 

προώθηση πωλήσεων.  

http://www.paperpack.gr/company/background/
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 Η οργάνωση και η παροχή υπηρεσιών διαφήμισης σε έντυπα, ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά, 

ηλεκτρονικά μέσα.  

 Η παροχή υπηρεσιών Διαφήμισης με πινακίδες ή αφίσες εξωτερικές και εσωτερικές σε 

γήπεδα και λοιπές εκδηλώσεις.  

 H άσκηση από την εταιρία εισαγωγικο-εξαγωγικών επιχειρήσεων και αντιπροσωπειών 

κάθε μορφής και δραστηριότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συναφών προς το 

σκοπό της εταιρείας.  

 H συμμετοχή της εταιρίας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και άλλων Δημοσίων ή 

ιδιωτικών φορέων πάσης φύσεως.  

 H παροχή οικονομικών και επιχειρηματικών συμβουλών και υπηρεσιών προς φυσικά 

πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμούς κάθε νομικής μορφής, σχετικά με το σκοπό της 

εταιρίας.  

 H εκπόνηση μελετών και η εφαρμογή ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό 

τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων και η συμμετοχή σε αντίστοιχα με το σκοπό της 

εταιρίας προγράμματα της E.E. και τρίτων χωρών. 

 

4.23.2 Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού 

 

Πίνακας 4.23.2, Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού ΠΠΑΚ 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΤΟΣ 

2009 2010 2011 2012 

ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ (-98,35%) (2514,29%) (230,05%) (88,08%) 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ -3,45% -2,94% 0,64% 12,04% 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -4,71% -6,07% -9,93% -14,60% 

ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ -3,80% -5,85% -11,54% -22,01% 

ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 7,98% 1,24% 10,95% 158,56% 

*Οι μεταβολές σε παρένθεση υποδηλώνουν μείωση/αύξηση των ζημιών 

Μια συνολικά αρνητική εικόνα για την PAPERPACK στο διάστημα της εξεταζόμενης περιόδου 

με τις ζημίες να αυξάνονται σε μεγάλο βαθμό, όπως και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
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αντίστοιχα. Αντιθέτως, η ύπαρξη αυξητικών ρυθμών στις πωλήσεις των τελευταίων δύο 

χρήσεων τείνουν να υπερκαλύψουν τις απώλειες της προηγούμενης περιόδου. 

 

 

4.23.3 Αριθμοδείκτες 

 

Πίνακας 4.23.3, Αριθμοδείκτες ΠΠΑΚ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΤΟΣ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE Μετά Φόρων -0,12 - -0,05 -0,21 -0,83 0,28 

ROA Μετά Φόρων -0,02 - -0,01 -0,04 -0,10 0,32 

P/E Μετά Φόρων - - - - - 5,43 

P/BV 2,34 1,56 10,09 1,46 2,26 1,51 

Μικτό περιθώριο κέρδους 0,16 0,19 0,17 0,18 0,22 0,30 

Καθαρό περιθώριο κέρδους 

(ΚΜΦ/Πωλήσεις) 
-0,03 - -0,02 -0,05 -0,09 0,07 

Άμεση Ρευστότητα 2,60 2,29 2,31 1,96 0,70 0,83 

*Τιμές με κίτρινη σκίαση υποδηλώνουν αποτελέσματα καλύτερα από τον κλάδο 

 

Αναλύοντας τη διαχρονική πορεία του αριθμοδείκτη P/BV αντιλαμβανόμαστε ότι η 

χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής θεωρείται υποτιμημένη σε σχέση με τη λογιστική αξία των 

περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Η ύπαρξη ενός και μόνο θετικού αριθμοδείκτη P/E 

επιβεβαιώνει τους παραπάνω ισχυρισμούς σχετικά με την υποτιμημένη αξία της ΠΠΑΚ, γεγονός 

που οφείλεται στις αρνητικές προοπτικές που παρουσιάζει η εταιρεία μέσω των στοιχείων των 

ισολογισμών της. Αντίθετα, η άμεση ρευστότητα βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα μέχρι το 

2011 και υπερισχύει των αντίστοιχων τιμών που παρουσιάζει ο δείκτης του κλάδου. Επίσης, σε 

επίπεδο τρέχουσας χρήσης πρέπει να το τονιστεί η προσπάθεια της διοίκησης για βελτίωση της 

αποδοτικότητας τόσο των ιδίων κεφαλαίων, όσο και του ενεργητικού. 
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4.24. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, Σύμβολο 

Χ.Α.:ΣΑΟΣ  

 

4.24.1 Περιγραφή επιχείρησης 

 

Ο Όμιλος Εταιρειών ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ και οι 

θυγατρικές του δραστηριοποιούνται κυρίως στην απόκτηση με αγορά, στη ναυπήγηση και 

εκμετάλλευση πλοίων κάθε φύσης και κατηγορίας για τη μεταφορά προσώπων, εμπορευμάτων, 

αυτοκινήτων και λοιπών οχημάτων κάθε τύπου, για την εξυπηρέτηση των γραμμών 

Σαμοθράκης-Αλεξανδρούπολης και άλλων λιμένων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και 

άλλων γραμμών. 

Περαιτέρω, μέσω της απόκτησης του ελέγχου των δραστηριοτήτων της Εταιρείας 

ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΕ, στις 10 

Ιουλίου 2007, ημερομηνία εγκρίσεως από το Υπουργείο Ανάπτυξης της συγχωνεύσεως των 

εταιρειών ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ και ΝΙΚΟΣ 

ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΕ μέσω απορροφήσεως 

της πρώτης από τη δεύτερη εταιρεία, ο Όμιλος ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ είχε επεκτείνει τις δραστηριότητές του στο χώρο της ίδρυσης και 

εκμετάλλευσης παιδικών αθλητικών κατασκηνώσεων και αθλητικών εγκαταστάσεων η οποία 

δραστηριότητα έχει διακοπεί την παρούσα χρονική στιγμή με την καταγγελία της σύμβασης με 

τον τέως Δήμο Παλλήνης Χαλκιδικής, ιδιοκτήτη της έκτασης εντός της οποίας υπήρχαν οι 

εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων. 

Σκοπός της εταιρείας είναι: 

 Η αγορά, ναυπήγηση, μετασκευή και εκμετάλλευση πλοίων κάθε φύσης και κατηγορίας 

για τη μεταφορά προσώπων, εμπορευμάτων, αυτοκινήτων και λοιπών οχημάτων κάθε 

τύπου, για την εξυπηρέτηση των γραμμών μεταξύ λιμένων της ημεδαπής ή/και της 

αλλοδαπής. 

 Η ναύλωση και γενικά η εκμετάλλευση αυτοτελώς ή σε συνεργασία με κάθε τρίτο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο πλοίων και γενικά πλωτών μέσων. 

 Η ίδρυση και εκμετάλλευση παιδικών αθλητικών κατασκηνώσεων και αθλητικών 

http://www.saos.gr/index.php?SCREEN=show_content&categid=1
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εγκαταστάσεων. 

 Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την προστασία ενηλίκων και ηλικιωμένων, η 

δημιουργία κέντρων αποκατάστασης ασθενών, οι τουριστικές εκμεταλλεύσεις καθώς και 

η αξιοποίηση ιαματικών λουτρών.  

 Η εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία διαφόρων προϊόντων οίκων του 

εσωτερικού και του εξωτερικού.  

 Η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, η συνεργασία με άλλες εταιρείες, η αντιπροσώπευση 

επιχειρήσεων της ημεδαπής και της αλλοδαπής.   

 Η παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων για την εξασφάλιση δανείων η πιστώσεων στα πλαίσια 

των σκοπών της εταιρείας.  

 Κάθε συναφής με τις πιο πάνω δραστηριότητα. 

Η μετοχή της εταιρείας βρίσκεται σε αναστολή διαπραγμάτευσης από 30 Μαρτίου 2009, καθώς 

δεν είχαν δημοσιευθεί εμπρόθεσμα οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008. Πλέον όλες οι 

οικονομικές έχουν δημοσιευθεί και δεν υπάρχουν μη δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις. 

 

 

4.24.2 Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού 

 

Πίνακας 4.24.2, Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού ΣΑΟΣ  

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΤΟΣ 

2009 2010 2011 2012 

ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ (-93,74%) (392,13%) (-96,47%) (81,15%) 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 76,04% 7,49% -6,27% -32,33% 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -42,27% 22,37% -37,23% 44,66% 

ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ -24,44% -19,32% -21,73% 17,08% 

ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -43,64% 11,90% -40,52% 23,66% 

*Οι μεταβολές σε παρένθεση υποδηλώνουν μείωση/αύξηση των ζημιών 

Μεγάλες απώλειες καταγράφει η ΣΑΟΣ τόσο στα κέρδη μετά φόρων με τις ζημιές να έχουν 

παγιωθεί σε όλο το διάστημα που αναλύουμε, όσο και στις πωλήσεις φθάνοντας να έχει ιστορικά 

υψηλές απώλειες (-32,33%) στη χρήση του 2012. Οι συνολικές υποχρεώσεις, οι 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, αλλά και το συνολικό ενεργητικό της εταιρείας παρουσιάζουν 

μεικτές τάσεις, με τις απώλειες να κυριαρχούν κατά μεγαλύτερο βαθμό. 
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4.24.3 Αριθμοδείκτες 

 

Πίνακας 4.24.3, Αριθμοδείκτες ΣΑΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΤΟΣ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE Μετά Φόρων -1,29 -0,09 -0,76 -0,03 -0,05 0,08 

ROA Μετά Φόρων -0,67 -0,06 -0,34 -0,02 -0,02 0,04 

P/E Μετά Φόρων - - - - - 44,69 

P/BV 0,09 1,65 2,91 2,99 3,15 3,39 

Μικτό περιθώριο κέρδους 0,09 0,67 0,44 0,48 0,18 -3,32 

Καθαρό περιθώριο κέρδους 

(ΚΜΦ/Πωλήσεις) 
-14,30 -0,51 -2,33 -0,09 -0,23 15,72 

Άμεση Ρευστότητα 0,58 1,01 0,55 0,24 0,67 0,44 

*Τιμές με κίτρινη σκίαση υποδηλώνουν αποτελέσματα καλύτερα από τον κλάδο 

Τα στοιχεία του αριθμοδείκτη P/BV υποδηλώνουν στην πλειονότητα των χρήσεων ότι η μετοχή 

ΣΑΟΣ είναι υπερεκτιμημένη δηλαδή η χρηματιστηριακή αξία της μετοχής έχει υπερεκτιμήσει τη 

λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων που έχει στη διάθεσή της η εταιρεία. Ο χαμηλός 

δείκτης P/E στη τρέχουσα χρήση επιβεβαιώνει τις αρνητικές προοπτικές οι οποίες καθιστούν τη 

μετοχή μη προτιμητέα από τους επενδυτές. Η αποδοτικότητα τείνει να βελτιωθεί, αλλά και πάλι 

βρίσκεται σε μη ικανοποιητικά επίπεδα. Τέλος, η άμεση ρευστότητα της ΣΑΟΣ υπολείπεται από 

την αντίστοιχη ρευστότητα των μετοχών του κλάδου και δεν μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική. 

 

 

4.25. SPIDER Α.Ε., Σύμβολο Χ.Α.: ΣΠΙΝΤ   

  

4.25.1 Περιγραφή επιχείρησης 

 

Η ανώνυμη εταιρεία Μεταλλοβιομηχανία Ν. Πέτσιος & Υιοί. Α.Ε. ιδρύθηκε στις 12/2/1972 και 

προήλθε από μετατροπή προϋπάρχουσας ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία "Νικόλαος 

Πέτσιος και Σία Ο.Ε" ιδρυθείσας το 1958, η οποία αποτελούσε συνέχεια ατομικής επιχείρησης 

ιδρυθείσας το 1946 από τον Νικόλαο Πέτσιο. Ο διακριτικός της τίτλος είναι "SPIDER Α.Ε.", 

ενώ για τις σχέσεις της με το εξωτερικό χρησιμοποιούνται η επωνυμία της και ο διακριτικός της 

http://www.spidersa.com/
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τίτλος σε ακριβή μετάφραση και λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή η επωνυμία SPIDER METAL 

INDUSTRY N. PETSIOS & SONS S.A.. 

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Κοινότητα Βουνοπλαγιάς Ιωαννίνων και ειδικότερα τα 

γραφεία του εργοστασίου της βρίσκονται στη διεύθυνση 5ο χλμ. Εθνικής οδού Ιωαννίνων - 

Ηγουμενίτσας.  

Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις της εταιρείας λειτουργούν βάσει των ακολούθων αδειών 

λειτουργίας εγκαταστάσεων: 

 Άδεια λειτουργίας, απεριορίστου διαρκείας, βιομηχανίας κατασκευής μεταλλικών κάδων 

απορριμμάτων, παραγωγής πολεμικού υλικού και κατασκευής μεταλλικών επίπλων. 

 Άδεια λειτουργίας, απεριορίστου διαρκείας, εργοστασίου κατασκευής μεταλλικών 

επίπλων. 

Σκοπός της εταιρείας είναι η άσκηση βιομηχανικών και εμπορικών δραστηριοτήτων προς τις 

ακόλουθες κατευθύνσεις: 

 Βιομηχανική παραγωγή και εμπορία παντός τύπου προϊόντων και ειδών εξοπλισμού 

καταστημάτων και γραφείων. 

 Βιομηχανική παραγωγή και εμπορία συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων. 

 Βιομηχανική παραγωγή αμυντικού υλικού και εξαρτημάτων. 

 Βιομηχανική παραγωγή εξαρτημάτων αυτοκινήτων, συναρμολόγηση και ολοκλήρωση 

υπερκατασκευών διαφόρων τύπων αυτοκινήτων και μηχανημάτων. 

 Παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας. 

4.25.2 Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού 

 

Πίνακας 4.25.2, Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού ΣΠΙΝΤ  

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΤΟΣ 

2009 2010 2011 2012 

ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ (-98,89%) (32207,14%) (80,17%) (96,54%) 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ -6,87% -31,41% -40,56% -21,17% 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -0,50% 7,50% 1,48% 4,63% 

ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 0,37% -1,98% -11,30% -24,91% 

ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2,93% 10,43% 65,53% 9,42% 

*Οι μεταβολές σε παρένθεση υποδηλώνουν μείωση/αύξηση των ζημιών 
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Μια συνολικά αρνητική εικόνα παρουσιάζει η SPIDER S.A. στη διάρκεια της εξεταζόμενης 

περιόδου τόσο σε επίπεδο ζημιών, συνολικών πωλήσεων, αλλά και στις συνολικές και 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. 

 

4.25.3 Αριθμοδείκτες 

 

Πίνακας 4.25.3, Αριθμοδείκτες ΣΠΙΝΤ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΤΟΣ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE Μετά Φόρων -0,05 - -0,22 -0,66 3,58 0,53 

ROA Μετά Φόρων -0,02 - -0,07 -0,14 -0,36 -0,11 

P/E Μετά Φόρων - - - - - - 

P/BV 0,27 0,33 0,28 0,19 -0,53 -0,07 

Μικτό περιθώριο κέρδους 0,25 0,26 0,18 0,14 0,01 0,22 

Καθαρό περιθώριο κέρδους 

(ΚΜΦ/Πωλήσεις) 
-0,04 - 0,23 -0,71 -1,77 -1,57 

Άμεση Ρευστότητα 1,07 1,01 0,96 0,42 0,26 0,26 

         *Τιμές με κίτρινη σκίαση υποδηλώνουν αποτελέσματα καλύτερα από τον κλάδο 

 

Η ανάλυση του αριθμοδείκτη P/BV δείχνει μια υποτίμηση της χρηματιστηριακής τιμής της 

μετοχής ΣΠΙΝΤ σε σχέση με τη λογιστική αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων που έχει 

στη διάθεση της. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες αναλύσεις αριθμοδεικτών, το P/BV 

από μόνο του δεν αποτελεί ικανή συνθήκη μεταστροφής του αρνητικού κλίματος που 

παρουσιάζει η εταιρεία στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Η απουσία αξιόλογων τιμών 

και στους υπόλοιπους αριθμοδείκτες επιβεβαιώνουν την αρνητική που εικόνα που 

παρουσιάστηκε και στον πίνακα 4.25.2. 
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4.26. FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π., Σύμβολο Χ.Α.: ΦΛΕΞΟ       

 

4.26.1 Περιγραφή επιχείρησης 

 

 Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον κλάδο της παραγωγής εύκαμπτων πλαστικών ειδών 

συσκευασίας προοριζόμενων κυρίως για την βιομηχανία τροφίμων, αλλά και για άλλες 

εξελιγμένες ειδικές εφαρμογές. Η εταιρεία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» δραστηριοποιείται συγκεκριμένα στην παραγωγή 

εύκαμπτων πλαστικών υλικών συσκευασίας τα οποία απευθύνονται ευρέως σε πολλούς τομείς, o 

κυριότερος από τους οποίους είναι ο κλάδος συσκευασίας τροφίμων. Η εταιρεία έχει αναπτύξει 

υψηλή τεχνογνωσία στην παραγωγή films συσκευασίας πολλαπλών στοιβάδων, κατέχοντας στην 

Ελληνική αγορά κυρίαρχη θέση καθόσον ο ανταγωνισμός προέρχεται από περιορισμένο αριθμό 

εταιριών που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. 

Η εταιρεία συστάθηκε αρχικά ως Ομόρρυθμη το 1979 στο Κορωπί Αττικής. Το 1988 από 

Ομόρρυθμη μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία στη σημερινή της μορφή, υπό την επωνυμία 

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ». 

Έχει την έδρα της (καταστατική και διοικητική) στο Δήμο Κρωπίας Αττικής και είναι 

εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με τη διάρκεια της να έχει ορισθεί σε 50 

χρόνια ήτοι μέχρι το 2038. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρίας ευρίσκονται στο Κορωπί 

Αττικής σε δύο ιδιόκτητα οικόπεδα συνολικής εκτάσεως 19.695 τ.μ.. Η συνολική ωφέλιμη 

επιφάνεια των κτιριακών εγκαταστάσεων είναι 16.000 τ.μ.. Η Εταιρεία από τις 19 Σεπτεμβρίου 

1995 λειτουργεί και είναι κάτοχος πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 για την 

έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, διάθεση και τεχνική υποστήριξη των προϊόντων της, το οποίο της 

έχει χορηγηθεί από την εταιρία Βureau Veritas Quality International. Επίσης τον Απρίλιο του 

έτους 2003 η Εταιρία πιστοποιήθηκε με το νέο πρότυπο υγιεινής, το British Retail Consortium 

(BRC). Το εν λόγω πρότυπο - πανευρωπαϊκής αναγνώρισης - εισάγει υψηλότατες απαιτήσεις 

υγιεινής, ασφάλειας προϊόντος και ποιότητας. 

Οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών από τον Απρίλιο του 1996.  Από 16/10/2013 και μετά την αύξηση και μείωση του Μ.Κ., 

οι μετοχές της εταιρίας "FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π." είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με νέα 

http://www.flexopack.com/Default.aspx?ID=43
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ονομαστική αξία μετοχής € 0,54 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου 

ποσού € 0,09 ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρίας με καταβολή μετρητών.              

 

4.26.2 Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού 

 

Πίνακας 4.26.2, Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού ΦΛΕΞΟ  

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΤΟΣ 

2009 2010 2011 2012 

ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -1,83% -15,35% 26,43% 4,66% 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ -14,01% 23.36% 4,61% 13,85% 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -20,86% 25,59% -9,16% 7,11% 

ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ -4,98% 12,73% -0,16% 6,38% 

ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -27,72% 16,69% -4,76% 22,64% 

*Οι μεταβολές σε παρένθεση υποδηλώνουν μείωση/αύξηση των ζημιών 

H FLEXOPACK παρουσιάζει ικανοποιητική μεγέθυνση των κερδών της στις δύο τελευταίες 

χρήσεις με ιστορικά υψηλή αύξηση να σημειώνεται το 2011. Οι πωλήσεις της εταιρείας έχουν 

αυξητικές τάσεις από το 2010 μέχρι και την τρέχουσα χρήση του 2013. Τέλος, στις υποχρεώσεις 

της εταιρείας τόσο σε συνολικό, όσο και σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο κυριαρχούν οι 

περιοριστικές τάσεις. 

 

4.26.3 Αριθμοδείκτες 

 

Πίνακας 4.26.3, Αριθμοδείκτες ΦΛΕΞΟ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΤΟΣ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE Μετά Φόρων 0,09 0,09 0,07 0,08 0,08 0,03 

ROA Μετά Φόρων 0,05 0,05 0,04 0,05 0,05 0,01 

P/E Μετά Φόρων 26,07 27,69 36,19 27,00 10,17 37,15 

P/BV 2,43 2,37 2,48 2,21 0,82 0,97 

Μικτό περιθώριο κέρδους 0,19 0,20 0,18 0,17 0,17 0,18 

Καθαρό περιθώριο κέρδους 

(ΚΜΦ/Πωλήσεις) 
0,07 0,09 0,06 0,07 0,07 0,04 

Άμεση Ρευστότητα 0,86 1,02 1,26 1,42 1,43 1,47 

         *Τιμές με κίτρινη σκίαση υποδηλώνουν αποτελέσματα καλύτερα από τον κλάδο 
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Οι αριθμοδείκτες που σχετίζονται με την αποδοτικότητα των ίδιων κεφαλαίων (ROE) και την 

αποδοτικότητα του ενεργητικού (ROA) παρουσιάζουν διαχρονικά καλύτερες τιμές από τις τιμές 

των αντίστοιχων αριθμοδεικτών του κλάδου. Ο δείκτης P/E περιλαμβάνει μεικτές τάσεις με 

χρήσεις όπως το 2009, το 2012 και το 2013 η μετοχή ΦΛΕΞΟ να θεωρείται υποτιμημένη, ενώ 

στις υπόλοιπες χρήσεις ως υπερτιμημένη αντίστοιχα. Τα καθαρά περιθώρια κερδών βρίσκονται 

σε ικανοποιητικά επίπεδα σε σχέση με τις τιμές του κλάδου. Τέλος, η άμεση ρευστότητα αν και 

σε επίπεδο εταιρείας από τη χρήση του 2009 και έπειτα θεωρείται ικανοποιητική, υπολείπεται 

του επίπεδου άμεσης ρευστότητας του κλάδου. 

                    

4.27. FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε., Σύμβολο Χ.Α.: ΦΡΙΓΟ   

 

4.27.1 Περιγραφή επιχείρησης 

 

 

H Frigoglass κατέχει ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά επαγγελματικών ψυγείων (Ice Cold 

Merchandisers) και είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός γυάλινων φιαλών στη Δυτική Αφρική, 

καλύπτοντας τις ανάγκες της παγκόσμιας βιομηχανίας ποτών και αναψυκτικών. Σήμερα, η 

Frigoglass στον αγορά της Επαγγελματικής Ψύξης (ICM) έχει τη μεγαλύτερη γεωγραφική 

διασπορά. 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. 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). 

H Frigoglass έχει στόχο την παροχή προϊόντων επαγγελματικής ψύξης υψηλής 

ποιότητας, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των πελατών, τα οποία έχουν αποδειχτεί ότι ενισχύουν 

τις πωλήσεις παγωμένων ποτών και αναψυκτικών. Παράλληλα, η Frigoglass προωθεί τη 

http://www.frigoglass.com/el
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βιώσιμη ανάπτυξη, ώστε όλες οι λειτουργίες της να είναι φιλικές προς το περιβάλλον και 

συνεχίζει να επενδύει στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε 

πρόσφατα τα οικολογικά προϊόντα Ecocool, την πρώτη ολοκληρωμένη σειρά επαγγελματικής 

ψύξης στον κόσμο, που καταναλώνουν σημαντικά λιγότερη ενέργεια και χρησιμοποιούν 

ψυκτικά υλικά από φυσικές ουσίες.  

Ο κλάδος Υαλουργίας της Frigoglass στη Νιγηρία, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους 

παραγωγούς γυάλινων φιαλών στην Αφρική και περιλαμβάνει δύο εργοστάσια και τρείς 

κλιβάνους ενώ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις γυάλινης συσκευασίας, στη βιομηχανία ποτών, 

αναψυκτικών και ζυθοποιίας. Το 44 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ελέγχει Η 

BOVAL AE, ενώ το υπόλοιπο 56% ανήκει στο ευρύ επενδυτικό κοινό (free float).   

                   

4.27.2 Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού 

 

Πίνακας 4.27.2, Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού ΦΡΙΓΟ  

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΤΟΣ 

2009 2010 2011 2012 

ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -130,62% (-75,29%) (-53,95%) (167,90%) 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ -43,35% 3,37% 59,18% -23,78% 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1,11% 13,10% 0,85% -0,36% 

ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ -9,03% 2,5% 4,21% 1,47% 

ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 45,11% 28,95% -22,11% 42,88% 

*Οι μεταβολές σε παρένθεση υποδηλώνουν μείωση/αύξηση των ζημιών 

Η εταιρεία όπως παρατηρείται και από τον παραπάνω πίνακα εμφανίζει έντονες ζημιές οι οποίες 

έφθασαν να διογκώνονται στη χρήση του 2012 κατά 167,90%. Σε επίπεδο πωλήσεων η εταιρεία 

σωρευτικά παρουσιάζει στην εξεταζόμενη περίοδο μία μείωση ίση με 67% περίπου. Οι 

συνολικές και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας, αλλά και το συνολικό ενεργητικό 

αυξάνονται γενικά. 
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4.27.3 Αριθμοδείκτες 

 

Πίνακας 4.27.3, Αριθμοδείκτες ΦΡΙΓΟ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΤΟΣ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE Μετά Φόρων 0,70 -0,31 -0,11 -0,04 -0,12 -0,03 

ROA Μετά Φόρων 0,22 -0,08 -0,02 -0,01 -0,02 -0,01 

P/E Μετά Φόρων 2,61 - - - - - 

P/BV 1,83 5,26 11,13 5,33 8,30 6,38 

Μικτό περιθώριο κέρδους 0,17 0,08 0,09 0,11 0,08 0,08 

Καθαρό περιθώριο κέρδους 

(ΚΜΦ/Πωλήσεις) 
0,47 -0,25 -0,06 -0,02 -0,06 -0,07 

Άμεση Ρευστότητα 1,27 0,66 0,56 1,01 0,71 1,75 

         *Τιμές με κίτρινη σκίαση υποδηλώνουν αποτελέσματα καλύτερα από τον κλάδο 

Η γενική εικόνα των αριθμοδεικτών επιβεβαιώνει την αρνητική πορεία που εμφανίστηκε στις 

μεταβολές των στοιχείων του ισολογισμού. Η χρηματιστηριακή αξία της μετοχής ΦΛΕΞΟ 

μπορεί να θεωρηθεί βάσει του P/BV ως υπερτιμημένη σε σχέση με την λογιστική αποτίμηση των 

φυσικών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Επίσης τα καθαρά περιθώρια κέρδους σε 

ορισμένες χρήσεις υπερκαλύπτουν τα καθαρά περιθώρια του κλάδου. Τέλος, η άμεση 

ρευστότητα βρίσκεται σε χαμηλά και μη ικανοποιητικά επίπεδα στις χρήσεις 2009, 2010 και 

2012 και παράλληλα υπολείπεται της αντίστοιχης ρευστότητας του κλάδου.  

     

 

 

  4.28. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε., Σύμβολο Χ.Α.: ΧΑΙΔΕ 

 

4.28.1 Περιγραφή επιχείρησης 

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 

διακριτικό τίτλο ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε., ιδρύθηκε την 02/01/1995 και προήλθε από τη 

συγχώνευση του αποσχισθέντος βιομηχανικού κλάδου της εταιρείας «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ» (εφεξής 

http://www.haidemenos.gr/
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η «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.») με την εταιρεία «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΕΛΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η εταιρεία «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.» προήλθε 

από την μετατροπή της Ομόρρυθμης εταιρείας «Γ.ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Ο.Ε.» την 30/06/1983  

έχοντας ως αντικείμενο εργασιών την εκτύπωση εντύπων, βιβλίων και περιοδικών.  

Η εταιρεία «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΕΛΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε την 25/07/1989 με κύρια δραστηριότητα την εκτύπωση 

αφισών και γιγαντοαφισών. Η Εταιρεία ανήκει στον κλάδο των γραφικών τεχνών και 

εκτυπώσεων. Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Εταιρείας βρίσκονται στο Δήμο Αλίμου, στην 

περιοχή Τράχωνες. 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο των γραφικών τεχνών, κυρίως στην Ελλάδα 

και δευτερευόντως στο εξωτερικό, και συγκεκριμένα στον τομέα της εκτύπωσης. Ειδικότερα, η 

Εταιρεία προωθεί τα ακόλουθα προϊόντα: 

 OFFSET Έντυπα/Βιβλία  

 Προϊόντα ψηφιακής εκτύπωσης  

 Προϊόντα Μεταξοτυπίας 

 

 

4.28.2 Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού 

 

Πίνακας 4.28.2, Μεταβολές στοιχείων Ισολογισμού ΧΑΙΔΕ  

ΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΤΟΣ 

2009 2010 2011 2012 

ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -132,00% (-144,36%) -779,40% (10,98%) 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ -12,29% -15,31% 4,11% 1,32% 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -15,97% -12,58% 2,93% -11,08% 

ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ -9,33% -5,68% -1,37% -8,17% 

ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -17,63% -3,77% 24,01% -8,20% 

*Οι μεταβολές σε παρένθεση υποδηλώνουν μείωση/αύξηση των ζημιών 

Η εταιρεία ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ στην πλειονότητα των χρήσεων που εξετάζουμε βρίσκεται σε 

ζημιογόνο πορεία με τάσεις αντιστροφής της σε κέρδη μόνο στη χρήση του 2010.Ο κύκλος 

εργασιών έχει φθίνοντα ρυθμό ιστορικά, εμφάνισε όμως μικρή αύξηση στη χρήση του 2011 ίση 
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με 4% περίπου. Στα θετικά της εταιρείας μπορεί να σημειωθεί η διαχρονική προσπάθεια της 

διοίκησης κατά την εξεταζόμενη περίοδο να μειώσει τόσο τις συνολικές, όσο και τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. 

 

 

4.28.3 Αριθμοδείκτες 

 

Πίνακας 4.28.3, Αριθμοδείκτες ΧΑΙΔΕ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΤΟΣ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE Μετά Φόρων 0,05 -0,02 0,01 -0,05 -0,06 -0,03 

ROA Μετά Φόρων 0,02 -0,01 - -0,03 -0,03 -0,02 

P/E Μετά Φόρων 6,00 - 48,05 - - - 

P/BV 0,30 0,29 0,34 0,26 0,20 0,14 

Μικτό περιθώριο κέρδους 0,21 0,19 0,17 0,12 0,10 0,14 

Καθαρό περιθώριο κέρδους 

(ΚΜΦ/Πωλήσεις) 
0,04 -0,02 0,01 -0,05 -0,06 -0,07 

Άμεση Ρευστότητα 0,85 1,14 1,29 1,13 1,11 1,16 

         *Τιμές με κίτρινη σκίαση υποδηλώνουν αποτελέσματα καλύτερα από τον κλάδο 

Ξεκινώντας την ανάλυση των αριθμοδεικτών από το P/BV αντιλαμβανόμαστε ότι η μετοχή 

ΧΑΙΔΕ κρίνεται ως υποτιμημένη καθώς η χρηματιστηριακή αξία της μετοχής υπολείπεται της 

λογιστικής αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Επίσης, πρέπει να τονιστεί η 

καλύτερη αποδοτικότητα του ROE μετά φόρων σε σχέση με την αποδοτικότητα που εμφανίζει ο 

συγκεκριμένος δείκτης σε επίπεδο κλάδου. Όσον αφορά την άμεση ρευστότητα θεωρείται 

ικανοποιητική για τα δεδομένα της εταιρείας από το 2009 και έπειτα, όμως  υπολείπεται 

σημαντικά της μέσης ρευστότητας που εμφανίζει ο κλάδος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ BETA ΚΑΘΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

 

5.1 Μεθοδολογία έρευνας 

 

Το υπόδειγμα που θα εξεταστεί για τον έλεγχο της σχέσης μεταξύ των αποδόσεων των μετοχών 

του κλάδου "Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες" και των αποδόσεων είτε του Γενικού 

Δείκτη, είτε του δείκτη του κλάδου είναι γραμμικό της γενικής μορφής 
i i iY a b X     , με τις 

παραμέτρους που παραμένουν άγνωστες να είναι το α, που εκφράζει τη σταθερά που θέλουμε 

στην εξίσωση, το bi που εκφράζει το beta, δηλαδή τη μεταβολή στην προσδοκώμενη τιμή της 

εξαρτημένης μεταβλητής Υi όταν η ερμηνευτική μεταβλητή μεταβάλλεται  κατά μία μονάδα και 

το ε που εκφράζει τον διαταρακτικό όρο ή το τυπικό σφάλμα (error). 

Οι λόγοι που δικαιολογούν την ύπαρξη των τυπικών σφαλμάτων σε ένα γραμμικό υπόδειγμα 

μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

 Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ερμηνευόμενη 

μεταβλητή Υi.. 

 Υπάρχουν σφάλματα μετρήσεων στις μεταβλητές που είναι αναπόφευκτα. 

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι βρεθούν οι τιμές του bi μέσω της συνηθέστερης 

μεθόδου αποκαλούμενης ως μεθόδου των ελαχ στων τετραγώνων (Ordinary Least Squares 

method, OLS), καθώς θεωρείται ως μια σχετικά απλή μέθοδος εκτίμησης με τους εκτιμητές που 

θα προκύπτουν να έχουν τις επιθυμητές ιδιότητες. Με τη μέθοδο αυτή επιλέγουμε εκείνη τη 

γραμμή για την οποία το άθροισμα των τετραγώνων των αποκλίσεων(καταλοίπων) των 

παρατηρήσεων της Υi  από τη γραμμή της παλινδρομήσεως του δείγματος να είναι ελάχιστο. 

Δηλαδή, δεν υπάρχει άλλη γραμμή παλινδρομήσεως που το άθροισμα των τετραγώνων των 

αποκλίσεων της να είναι μικρότερο από αυτό που θα προκύψει από την OLS method. Για να 

ελέγξουμε τη στατιστική σημαντικότητα του bi (beta) σε μέγεθος δείγματος Τ > 40 αρκεί να 
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δείξουμε ότι το t-statistic είναι εκτός των ορίων του ±2 και το Prob. είναι μικρότερο ή ίσο του 

0,05. Επομένως, απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση H0: b=1 στην περίπτωση που |t| >2 και 

Prob.≤ 0,05. 

Η παραπάνω μέθοδος θα εφαρμοστεί μέσω του Οικονομετρικού προγράμματος Eviews 

6. Οι παρατηρήσεις προέρχονται από τις ιστορικές τιμές κλεισίματος (εξεταζόμενη περίοδος 

25/09/2008 - 13/09/2013) όλων των μεταβλητών έχοντας μετατραπεί αντίστοιχα σε ημερήσιες, 

εβδομαδιαίες και μηνιαίες αποδόσεις. Ο συνολικός αριθμός των παρατηρήσεων ήταν 1247 με το 

δείγμα να συρρικνώνεται κατά μία παρατήρηση στις ημερήσιες αποδόσεις που χρειαστήκαμε 

στο 2ο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής, κατά τέσσερις παρατηρήσεις στις εβδομαδιαίες 

αποδόσεις και κατά είκοσι μία παρατηρήσεις στις μηνιαίες αποδόσεις. Επίσης, τυχόν αρνητικές 

αποδόσεις μπορεί να συρρίκνωσαν περαιτέρω το δείγμα μας. 

 

 

5.2 Εύρεση του beta κάθε εταιρείας σε σχέση με τον δείκτη του κλάδου και του 

γενικού δείκτη σε εβδομαδιαία βάση 

 

5.2.1 ΑΛΚΑΤ 

Πίνακας 5.2.1.1, Dependent Variable: R_ALKAT2    

Method: Least Squares   

Date: 09/29/13   Time: 03:38   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.002183 0.001965 -1.110822 0.2669 

R_FTSE_BIOMHX2 0.514049 0.038832 13.23784 0.0000 
     
     

R-squared 0.123736     Mean dependent var -0.002554 

Adjusted R-squared 0.123030     S.D. dependent var 0.073984 

S.E. of regression 0.069284     Akaike info criterion -2.499610 

Sum squared resid 5.957065     Schwarz criterion -2.491363 

Log likelihood 1555.508     Hannan-Quinn criter. -2.496509 

F-statistic 175.2403     Durbin-Watson stat 0.750516 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι της μορφής _ 2 _ _ 2R ALKAT c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_ALKAT2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής ΑΛΚΑΤ του Χ.Α.) είναι η 

εξαρτημένη μεταβλητή και R_FTSE_BIOMHX2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του κλάδου 

"Βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή.  

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο ης 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΑΛΚΑΤ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,514% αντίστοιχα. Οι 

μετοχές αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν. 

 

 

Πίνακας 5.2.1.2, Dependent Variable: R_ALKAT2   

Method: Least Squares   

Date: 09/29/13   Time: 03:43   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.000468 0.001942 -0.241099 0.8095 

R_GEN_DEIKT2 0.591523 0.040107 14.74861 0.0000 
     
     

R-squared 0.149138     Mean dependent var -0.002554 

Adjusted R-squared 0.148453     S.D. dependent var 0.073984 

S.E. of regression 0.068272     Akaike info criterion -2.529028 

Sum squared resid 5.784376     Schwarz criterion -2.520781 

Log likelihood 1573.791     Hannan-Quinn criter. -2.525927 

F-statistic 217.5215     Durbin-Watson stat 0.744599 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _ 2 _ _ 2R ALKAT c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_ALKAT2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής ΑΛΚΑΤ του Χ.Α.) είναι η 

εξαρτημένη μεταβλητή και R_GEN_DEIKT2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη 

του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 
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Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο ης 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΑΛΚΑΤ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,59% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 

 

 

 

5.2.2 ΒΙΟΧΚ 

 

Πίνακας 5.2.2.1, Dependent Variable: R_BIOXK2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 02:07   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.000503 0.000866 0.580427 0.5617 

R_FTSE_BIOMHX2 1.304326 0.017116 76.20633 0.0000 
     
     

R-squared 0.823932     Mean dependent var -0.000439 

Adjusted R-squared 0.823790     S.D. dependent var 0.072748 

S.E. of regression 0.030538     Akaike info criterion -4.138094 

Sum squared resid 1.157305     Schwarz criterion -4.129847 

Log likelihood 2573.825     Hannan-Quinn criter. -4.134993 

F-statistic 5807.404     Durbin-Watson stat 0.560805 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _BIOXK2 _ _ 2R c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_BIOXK2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής BIOXK του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_FTSE_BIOMHX2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του κλάδου "Βιομηχανικά 

προϊόντα και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μεγαλύτερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΒΙΟΧΚ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία επιθετική μετοχή, 
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δηλαδή για κάθε αύξηση 1% του FTSE Βιομηχ. η τιμή της αυξάνεται κατά 1,3% αντίστοιχα. Οι 

μετοχές αυτής της κατηγορίας επομένως υπεραντιδρούν. 

 
 
 
 

Πίνακας 5.2.2.2, Dependent Variable: R_BIOXK2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 02:08   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.003414 0.001425 2.395919 0.0167 

R_GEN_DEIKT2 1.092435 0.029432 37.11722 0.0000 
     
     

R-squared 0.526099     Mean dependent var -0.000439 

Adjusted R-squared 0.525717     S.D. dependent var 0.072748 

S.E. of regression 0.050100     Akaike info criterion -3.147966 

Sum squared resid 3.114978     Schwarz criterion -3.139719 

Log likelihood 1958.461     Hannan-Quinn criter. -3.144865 

F-statistic 1377.688     Durbin-Watson stat 0.624767 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _ 2 _ _ 2R BIOXK c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_BIOXK2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής BIOXK του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_GEN_DEIKT2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι 

η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μεγαλύτερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΒΙΟΧΚ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία επιθετική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 1,09% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υπεραντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 
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5.2.3 ΒΙΣ 

Πίνακας 5.2.3.1, Dependent Variable: R_BIS2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 02:15   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.003124 0.002978 -1.048850 0.2945 

R_FTSE_BIOMHX2 0.182367 0.058850 3.098851 0.0020 
     
     

R-squared 0.007679     Mean dependent var -0.003256 

Adjusted R-squared 0.006879     S.D. dependent var 0.105363 

S.E. of regression 0.105000     Akaike info criterion -1.668107 

Sum squared resid 13.68200     Schwarz criterion -1.659860 

Log likelihood 1038.728     Hannan-Quinn criter. -1.665006 

F-statistic 9.602880     Durbin-Watson stat 0.530797 

Prob(F-statistic) 0.001986    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _ 2 _ _ 2R BIS c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_BIS2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής BIΣ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του κλάδου "Βιομηχανικά 

προϊόντα και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0020 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΒΙΣ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, δηλαδή 

για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,18% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του δείκτη. 
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Πίνακας 5.2.3.2, Dependent Variable: R_BIS2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 02:14   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.002481 0.002982 -0.831871 0.4056 

R_GEN_DEIKT2 0.219655 0.061607 3.565432 0.0004 
     
     

R-squared 0.010140     Mean dependent var -0.003256 

Adjusted R-squared 0.009342     S.D. dependent var 0.105363 

S.E. of regression 0.104870     Akaike info criterion -1.670590 

Sum squared resid 13.64807     Schwarz criterion -1.662343 

Log likelihood 1040.272     Hannan-Quinn criter. -1.667489 

F-statistic 12.71231     Durbin-Watson stat 0.528024 

Prob(F-statistic) 0.000377    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _ 2 _ _ 2R BIS c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_BIS2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής BIΣ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_GEN_DEIKT2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι 

η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0004 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΒΙΣ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, δηλαδή 

για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,22% αντίστοιχα. Οι μετοχές αυτής της 

κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 

 

 

5.2.4 ΒΟΣΥΣ 

Πίνακας 5.2.4.1, Dependent Variable: R_BOSYS2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 02:16   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
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 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.001946 0.001578 -1.232932 0.2178 

R_FTSE_BIOMHX2 0.236037 0.031187 7.568395 0.0000 
     
     

R-squared 0.044120     Mean dependent var -0.002117 

Adjusted R-squared 0.043350     S.D. dependent var 0.056891 

S.E. of regression 0.055644     Akaike info criterion -2.938071 

Sum squared resid 3.842475     Schwarz criterion -2.929825 

Log likelihood 1828.011     Hannan-Quinn criter. -2.934970 

F-statistic 57.28061     Durbin-Watson stat 0.686368 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _BOSYS2 _ _ 2R c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_BIOXK2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής BΟΣΥΣ του Χ.Α.) είναι η 

εξαρτημένη μεταβλητή και R_FTSE_BIOMHX2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του κλάδου 

"Βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΒΟΣΥΣ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,24% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ... 

 
 
 

Πίνακας 5.2.4.2, Dependent Variable: R_BOSYS2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 02:16   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.001203 0.001579 -0.762123 0.4461 

R_GEN_DEIKT2 0.258916 0.032617 7.938105 0.0000 
     
     

R-squared 0.048323     Mean dependent var -0.002117 

Adjusted R-squared 0.047556     S.D. dependent var 0.056891 

S.E. of regression 0.055522     Akaike info criterion -2.942477 

Sum squared resid 3.825582     Schwarz criterion -2.934231 

Log likelihood 1830.750     Hannan-Quinn criter. -2.939376 
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F-statistic 63.01352     Durbin-Watson stat 0.690117 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _ 2 _ _ 2R BOSYS c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_BOSYS2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής BΟΣΥΣ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_GEN_DEIKT2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι 

η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΒΟΣΥΣ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,26% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 

 

 

 

5.2.5 ΓΕΒΚΑ  

 

Πίνακας 5.2.5.1, Dependent Variable: R_GEBKA2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 02:18   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.000827 0.001927 -0.429189 0.6679 

R_FTSE_BIOMHX2 0.352779 0.038071 9.266289 0.0000 
     
     

R-squared 0.064712     Mean dependent var -0.001082 

Adjusted R-squared 0.063958     S.D. dependent var 0.070209 

S.E. of regression 0.067927     Akaike info criterion -2.539172 

Sum squared resid 5.725992     Schwarz criterion -2.530926 

Log likelihood 1580.096     Hannan-Quinn criter. -2.536071 

F-statistic 85.86411     Durbin-Watson stat 0.728968 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _GEBKA2 _ _ 2R c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_BGEBKA2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής ΓΕΒΚΑ του Χ.Α.) είναι η 

εξαρτημένη μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του κλάδου 

"Βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΒΙΣ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, δηλαδή 

για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,35% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του δείκτη. 

 

 

Πίνακας 5.2.5.2, Dependent Variable: R_GEBKA2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 02:18   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.000410 0.001911 0.214552 0.8302 

R_GEN_DEIKT2 0.422966 0.039476 10.71450 0.0000 
     
     

R-squared 0.084674     Mean dependent var -0.001082 

Adjusted R-squared 0.083936     S.D. dependent var 0.070209 

S.E. of regression 0.067198     Akaike info criterion -2.560746 

Sum squared resid 5.603783     Schwarz criterion -2.552499 

Log likelihood 1593.504     Hannan-Quinn criter. -2.557645 

F-statistic 114.8006     Durbin-Watson stat 0.736957 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _GEBKA2 _ _ 2R c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_GEBKA2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής ΓΕΒΚΑ του Χ.Α.) είναι η 

εξαρτημένη μεταβλητή και R_GEN_DEIKT2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη 

του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 
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Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΓΕΒΚΑ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,42% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 

 

 

 

5.2.6 ΔΙΟΝ 

 

Πίνακας 5.2.6.1, Dependent Variable: R_DION2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 02:19   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.005233 0.003300 -1.585817 0.1130 

R_FTSE_BIOMHX2 0.841232 0.065194 12.90348 0.0000 
     
     

R-squared 0.118295     Mean dependent var -0.005840 

Adjusted R-squared 0.117584     S.D. dependent var 0.123827 

S.E. of regression 0.116319     Akaike info criterion -1.463348 

Sum squared resid 16.79096     Schwarz criterion -1.455101 

Log likelihood 911.4706     Hannan-Quinn criter. -1.460247 

F-statistic 166.4998     Durbin-Watson stat 0.351891 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 
 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _DION2 _ _ 2R c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_DION2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής ΔΙΟΝ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του κλάδου "Βιομηχανικά 

προϊόντα και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 
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μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΔΙΟΝ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, δηλαδή 

για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,84% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του δείκτη. 

 

Πίνακας 5.2.6.2, Dependent Variable: R_DION2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 02:20   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.003097 0.003357 -0.922688 0.3563 

R_GEN_DEIKT2 0.777622 0.069344 11.21396 0.0000 
     
     

R-squared 0.092009     Mean dependent var -0.005840 

Adjusted R-squared 0.091277     S.D. dependent var 0.123827 

S.E. of regression 0.118040     Akaike info criterion -1.433970 

Sum squared resid 17.29154     Schwarz criterion -1.425724 

Log likelihood 893.2127     Hannan-Quinn criter. -1.430869 

F-statistic 125.7530     Durbin-Watson stat 0.334196 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _DION2 _ _ 2R c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_DION2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής ΔΙΟΝ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_GEN_DEIKT2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι 

η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΒΙΟΧΚ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,77% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 
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5.2.7 ΕΛΚΑ 

Πίνακας 5.2.7.1, Dependent Variable: R_ELKA2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 02:21   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 9.88E-05 0.001638 0.060301 0.9519 

R_FTSE_BIOMHX2 1.017338 0.032368 31.43068 0.0000 
     
     

R-squared 0.443220     Mean dependent var -0.000636 

Adjusted R-squared 0.442771     S.D. dependent var 0.077364 

S.E. of regression 0.057750     Akaike info criterion -2.863768 

Sum squared resid 4.138858     Schwarz criterion -2.855521 

Log likelihood 1781.832     Hannan-Quinn criter. -2.860667 

F-statistic 987.8878     Durbin-Watson stat 0.594391 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _ELKA2 _ _ 2R c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_ELKA2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής ΕΛΚΑ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του κλάδου "Βιομηχανικά 

προϊόντα και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μεγαλύτερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΕΛΚΑ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία επιθετική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 1,02% αντίστοιχα. Οι 

μετοχές αυτής της κατηγορίας επομένως υπεραντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του 

δείκτη. 

 

Πίνακας 5.2.7.2, Dependent Variable: R_ELKA2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 02:21   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
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 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.003153 0.001633 1.931038 0.0537 

R_GEN_DEIKT2 1.074201 0.033725 31.85173 0.0000 
     
     

R-squared 0.449797     Mean dependent var -0.000636 

Adjusted R-squared 0.449354     S.D. dependent var 0.077364 

S.E. of regression 0.057408     Akaike info criterion -2.875652 

Sum squared resid 4.089965     Schwarz criterion -2.867405 

Log likelihood 1789.217     Hannan-Quinn criter. -2.872551 

F-statistic 1014.533     Durbin-Watson stat 0.554266 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _ 2 _ _ 2R ELKA c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_ELKA2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής ΕΛΚΑ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_GEN_DEIKT2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι 

η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μεγαλύτερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΕΛΚΑ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία επιθετική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 1,07% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υπεραντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 

 

 

5.2.8 ΕΛΤΚ 

Πίνακας 5.2.8.1, Dependent Variable: R_ELTK2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 02:23   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.002162 0.001515 -1.426831 0.1539 

R_FTSE_BIOMHX2 0.350886 0.029940 11.71961 0.0000 
     
     

R-squared 0.099648     Mean dependent var -0.002416 

Adjusted R-squared 0.098922     S.D. dependent var 0.056275 
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S.E. of regression 0.053419     Akaike info criterion -3.019695 

Sum squared resid 3.541298     Schwarz criterion -3.011448 

Log likelihood 1878.740     Hannan-Quinn criter. -3.016594 

F-statistic 137.3494     Durbin-Watson stat 0.753194 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _ELTK2 _ _ 2R c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_ELTK2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής ΕΛΤΚ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του κλάδου "Βιομηχανικά 

προϊόντα και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΕΛΤΚ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,35% αντίστοιχα. Οι 

μετοχές αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του 

δείκτη. 

 

Πίνακας 5.2.8.2, Dependent Variable: R_ELTK2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 02:23   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.000939 0.001494 -0.628454 0.5298 

R_GEN_DEIKT2 0.418638 0.030864 13.56408 0.0000 
     
     

R-squared 0.129113     Mean dependent var -0.002416 

Adjusted R-squared 0.128411     S.D. dependent var 0.056275 

S.E. of regression 0.052538     Akaike info criterion -3.052969 

Sum squared resid 3.425403     Schwarz criterion -3.044722 

Log likelihood 1899.420     Hannan-Quinn criter. -3.049868 

F-statistic 183.9842     Durbin-Watson stat 0.767206 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 



107 
 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _ELTK2 _ _ 2R c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_ELTK2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής ΕΛΤK του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_GEN_DEIKT2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι 

η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΒΙΟΧΚ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,42% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 

 

 

5.2.9 ΕΣΥΜΒ 

Πίνακας 5.2.9.1, Dependent Variable: R_ESYMB2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 02:25   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.001306 0.001081 1.207571 0.2274 

R_FTSE_BIOMHX2 0.125623 0.021368 5.878979 0.0000 
     
     

R-squared 0.027096     Mean dependent var 0.001215 

Adjusted R-squared 0.026312     S.D. dependent var 0.038637 

S.E. of regression 0.038125     Akaike info criterion -3.694291 

Sum squared resid 1.803802     Schwarz criterion -3.686044 

Log likelihood 2298.002     Hannan-Quinn criter. -3.691190 

F-statistic 34.56239     Durbin-Watson stat 0.626462 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _ESYMB2 _ _ 2R c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_ESYMB2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής ΕΣΥΜΒ του Χ.Α.) είναι η 

εξαρτημένη μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του κλάδου 

"Βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 
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Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΕΣΥΜΒ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,12% αντίστοιχα. Οι 

μετοχές αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του 

δείκτη. 

Πίνακας 5.2.9.2, Dependent Variable: R_ESYMB2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 02:24   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.001738 0.001080 1.608794 0.1079 

R_GEN_DEIKT2 0.148177 0.022314 6.640648 0.0000 
     
     

R-squared 0.034315     Mean dependent var 0.001215 

Adjusted R-squared 0.033537     S.D. dependent var 0.038637 

S.E. of regression 0.037983     Akaike info criterion -3.701739 

Sum squared resid 1.790418     Schwarz criterion -3.693492 

Log likelihood 2302.631     Hannan-Quinn criter. -3.698638 

F-statistic 44.09821     Durbin-Watson stat 0.630947 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _ESYMB2 _ _ 2R c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_ESYMB2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής ΕΣΥΜΒ του Χ.Α.) είναι η 

εξαρτημένη μεταβλητή και R_GEN_DEIKT2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη 

του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΕΣΥΜΒ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,15% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 
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5.2.10 ΙΜΠΕ    

 

Πίνακας 5.2.10.1, Dependent Variable: R_IMPE2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 02:26   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.013417 0.002866 -4.681798 0.0000 

R_FTSE_BIOMHX2 0.478742 0.056624 8.454701 0.0000 
     
     

R-squared 0.054463     Mean dependent var -0.013763 

Adjusted R-squared 0.053701     S.D. dependent var 0.103856 

S.E. of regression 0.101029     Akaike info criterion -1.745211 

Sum squared resid 12.66671     Schwarz criterion -1.736964 

Log likelihood 1086.649     Hannan-Quinn criter. -1.742110 

F-statistic 71.48197     Durbin-Watson stat 0.585656 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 
 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _IMPE2 _ _ 2R c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_IMPE2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής IMΠE του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του κλάδου "Βιομηχανικά 

προϊόντα και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η IMΠE μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, δηλαδή 

για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,48% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του δείκτη. 
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Πίνακας 5.2.10.2, Dependent Variable: R_IMPE2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 02:27   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.011691 0.002842 -4.113181 0.0000 

R_GEN_DEIKT2 0.587455 0.058714 10.00541 0.0000 
     
     

R-squared 0.074646     Mean dependent var -0.013763 

Adjusted R-squared 0.073900     S.D. dependent var 0.103856 

S.E. of regression 0.099945     Akaike info criterion -1.766787 

Sum squared resid 12.39633     Schwarz criterion -1.758541 

Log likelihood 1100.058     Hannan-Quinn criter. -1.763686 

F-statistic 100.1083     Durbin-Watson stat 0.598141 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _IMPE2 _ _ 2R c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_IMPE2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής ΙΜΠΕ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_GEN_DEIKT2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι 

η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΙΜΠΕ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, δηλαδή 

για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,59% αντίστοιχα. Οι μετοχές αυτής της 

κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 

 

 

5.2.11 ΚΑΡΤΖ 

Πίνακας 5.2.11.1, Dependent Variable: R_KARTZ2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 02:29   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
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 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.003179 0.001157 2.747813 0.0061 

R_FTSE_BIOMHX2 0.195669 0.022861 8.559138 0.0000 
     
     

R-squared 0.055742     Mean dependent var 0.003038 

Adjusted R-squared 0.054981     S.D. dependent var 0.041958 

S.E. of regression 0.040788     Akaike info criterion -3.559237 

Sum squared resid 2.064630     Schwarz criterion -3.550991 

Log likelihood 2214.066     Hannan-Quinn criter. -3.556136 

F-statistic 73.25885     Durbin-Watson stat 0.762150 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _KARTZ2 _ _ 2R c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_KARTZ2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής ΚΑΡΤΖ του Χ.Α.) είναι η 

εξαρτημένη μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του κλάδου 

"Βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΚΑΡΤΖ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,19% αντίστοιχα. Οι 

μετοχές αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του 

δείκτη. 

 

Πίνακας 5.2.11.2, Dependent Variable: R_KARTZ2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 02:28   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.003738 0.001162 3.215951 0.0013 

R_GEN_DEIKT2 0.198358 0.024007 8.262463 0.0000 
     
     

R-squared 0.052142     Mean dependent var 0.003038 

Adjusted R-squared 0.051379     S.D. dependent var 0.041958 

S.E. of regression 0.040866     Akaike info criterion -3.555433 

Sum squared resid 2.072499     Schwarz criterion -3.547186 
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Log likelihood 2211.701     Hannan-Quinn criter. -3.552332 

F-statistic 68.26829     Durbin-Watson stat 0.759347 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _KARTZ2 _ _ 2R c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_KARTZ2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής ΚΑΡΤΖ του Χ.Α.) είναι η 

εξαρτημένη μεταβλητή και R_GEN_DEIKT2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη 

του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΚΑΡΤΖ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,20% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 

 

 

5.2.12 ΚΛΕΜ 

Πίνακας 5.2.12.1, Dependent Variable: R_KLEM2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 02:30   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.001815 0.001497 -1.212283 0.2256 

R_FTSE_BIOMHX2 0.610717 0.029574 20.65035 0.0000 
     
     

R-squared 0.255744     Mean dependent var -0.002256 

Adjusted R-squared 0.255144     S.D. dependent var 0.061139 

S.E. of regression 0.052766     Akaike info criterion -3.044285 

Sum squared resid 3.455278     Schwarz criterion -3.036038 

Log likelihood 1894.023     Hannan-Quinn criter. -3.041184 

F-statistic 426.4370     Durbin-Watson stat 0.642543 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _KLEM2 _ _ 2R c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_KLEM2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής ΚΛΕΜ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του κλάδου "Βιομηχανικά 

προϊόντα και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΚΛΕΜ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,61% αντίστοιχα. Οι 

μετοχές αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του 

δείκτη. 

Πίνακας 5.2.12.2, Dependent Variable: R_KLEM2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 02:31   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.000130 0.001470 0.088241 0.9297 

R_GEN_DEIKT2 0.676321 0.030372 22.26770 0.0000 
     
     

R-squared 0.285488     Mean dependent var -0.002256 

Adjusted R-squared 0.284912     S.D. dependent var 0.061139 

S.E. of regression 0.051701     Akaike info criterion -3.085071 

Sum squared resid 3.317188     Schwarz criterion -3.076824 

Log likelihood 1919.371     Hannan-Quinn criter. -3.081970 

F-statistic 495.8503     Durbin-Watson stat 0.660875 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _ 2 _ _ 2R KLEM c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_KLEM2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής ΚΛΕΜ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_GEN_DEIKT2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι 

η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 
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μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΚΛΕΜ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,68% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 

 

 

5.2.13 ΛΥΚ 

 

Πίνακας 5.2.13.1, Dependent Variable: R_LYK2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 02:32   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.002275 0.001352 -1.682286 0.0928 

R_FTSE_BIOMHX2 0.559568 0.026720 20.94196 0.0000 
     
     

R-squared 0.261119     Mean dependent var -0.002679 

Adjusted R-squared 0.260523     S.D. dependent var 0.055439 

S.E. of regression 0.047674     Akaike info criterion -3.247268 

Sum squared resid 2.820515     Schwarz criterion -3.239022 

Log likelihood 2020.177     Hannan-Quinn criter. -3.244167 

F-statistic 438.5659     Durbin-Watson stat 0.810198 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 
 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _LYK2 _ _ 2R c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_LYK2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής ΛΥΚ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του κλάδου "Βιομηχανικά 

προϊόντα και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΛΥΚ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, δηλαδή 

για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,56% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του δείκτη. 
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Πίνακας 5.2.13.2, Dependent Variable: R_LYK2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 02:32   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.000332 0.001285 -0.258193 0.7963 

R_GEN_DEIKT2 0.665549 0.026545 25.07292 0.0000 
     
     

R-squared 0.336240     Mean dependent var -0.002679 

Adjusted R-squared 0.335705     S.D. dependent var 0.055439 

S.E. of regression 0.045185     Akaike info criterion -3.354485 

Sum squared resid 2.533756     Schwarz criterion -3.346238 

Log likelihood 2086.813     Hannan-Quinn criter. -3.351384 

F-statistic 628.6514     Durbin-Watson stat 0.830260 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _LYK2 _ _ 2R c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_LYK2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής ΛΥΚ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_GEN_DEIKT2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι 

η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΛΥΚ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, δηλαδή 

για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,66% αντίστοιχα. Οι μετοχές αυτής της 

κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ..  
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5.2.14 ΜΑΙΚ 

Πίνακας 5.2.14.1, Dependent Variable: R_MAIK2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 02:33   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.006282 0.002707 -2.320549 0.0205 

R_FTSE_BIOMHX2 0.595629 0.053488 11.13580 0.0000 
     
     

R-squared 0.090846     Mean dependent var -0.006712 

Adjusted R-squared 0.090114     S.D. dependent var 0.100047 

S.E. of regression 0.095433     Akaike info criterion -1.859181 

Sum squared resid 11.30230     Schwarz criterion -1.850935 

Log likelihood 1157.481     Hannan-Quinn criter. -1.856080 

F-statistic 124.0060     Durbin-Watson stat 0.695786 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 
 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _MAIK2 _ _ 2R c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_MAIK2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής ΜΑΙΚ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του κλάδου "Βιομηχανικά 

προϊόντα και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΜΑΙΚ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, δηλαδή 

για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,59% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του δείκτη. 

 

Πίνακας 5.2.14.2, Dependent Variable: R_MAIK2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 02:34   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
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 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.004639 0.002729 -1.699776 0.0894 

R_GEN_DEIKT2 0.587674 0.056381 10.42324 0.0000 
     
     

R-squared 0.080498     Mean dependent var -0.006712 

Adjusted R-squared 0.079757     S.D. dependent var 0.100047 

S.E. of regression 0.095974     Akaike info criterion -1.847863 

Sum squared resid 11.43095     Schwarz criterion -1.839617 

Log likelihood 1150.447     Hannan-Quinn criter. -1.844762 

F-statistic 108.6439     Durbin-Watson stat 0.688094 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _ 2 _ _ 2R c b R GEN DEIKT      . 

Όπου R_ΜΑΙΚ2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής ΜΑΙΚ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_GEN_DEIKT2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι 

η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΜΑΙΚ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, δηλαδή 

για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 1,59% αντίστοιχα. Οι μετοχές αυτής της 

κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 

 

 

 

5.2.15 ΜΕΒΑ 

Πίνακας 5.2.15.1, Dependent Variable: R_MEBA2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 02:38   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.000744 0.001720 -0.432384 0.6655 

R_FTSE_BIOMHX2 0.456492 0.033976 13.43558 0.0000 
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R-squared 0.126988     Mean dependent var -0.001073 

Adjusted R-squared 0.126284     S.D. dependent var 0.064854 

S.E. of regression 0.060620     Akaike info criterion -2.766761 

Sum squared resid 4.560477     Schwarz criterion -2.758514 

Log likelihood 1721.542     Hannan-Quinn criter. -2.763660 

F-statistic 180.5149     Durbin-Watson stat 0.715123 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _ 2 _ _ 2R c b R FTSE BIOMHX      . 

Όπου R_ΜΕΒΑ2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής ΜΕΒΑ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του κλάδου "Βιομηχανικά 

προϊόντα και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΜΕΒΑ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,46% αντίστοιχα. Οι 

μετοχές αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του 

δείκτη. 

 

Πίνακας 5.2.15.2, Dependent Variable: R_MEBA2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 02:37   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.000455 0.001746 0.260664 0.7944 

R_GEN_DEIKT2 0.433357 0.036074 12.01285 0.0000 
     
     

R-squared 0.104171     Mean dependent var -0.001073 

Adjusted R-squared 0.103449     S.D. dependent var 0.064854 

S.E. of regression 0.061408     Akaike info criterion -2.740960 

Sum squared resid 4.679670     Schwarz criterion -2.732714 

Log likelihood 1705.507     Hannan-Quinn criter. -2.737859 

F-statistic 144.3085     Durbin-Watson stat 0.694132 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _ 2 _ _ 2R c b R GEN DEIKT      . 

Όπου R_ΜΕΒΑ2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής ΜΕΒΑ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_GEN_DEIKT2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι 

η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΜΕΒΑ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,43% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 

 

 

5.2.16 ΜΕΤΚ 

Πίνακας 5.2.16.1, Dependent Variable: R_METK2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 02:39   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.000808 0.000981 0.823308 0.4105 

R_FTSE_BIOMHX2 0.863526 0.019392 44.53077 0.0000 
     
     

R-squared 0.615073     Mean dependent var 0.000184 

Adjusted R-squared 0.614763     S.D. dependent var 0.055743 

S.E. of regression 0.034599     Akaike info criterion -3.888402 

Sum squared resid 1.485551     Schwarz criterion -3.880156 

Log likelihood 2418.642     Hannan-Quinn criter. -3.885301 

F-statistic 1982.990     Durbin-Watson stat 0.592238 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _ 2 _ _ 2R c b R FTSE BIOMHX      . 

Όπου R_ΜΕΤΚ2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής ΜΕΤΚ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του κλάδου "Βιομηχανικά 

προϊόντα και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 
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Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΜΕΤΚ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,86% αντίστοιχα. Οι 

μετοχές αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του 

δείκτη. 

 

 

Πίνακας 5.2.16.2, Dependent Variable: R_METK2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 02:39   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.002907 0.001179 2.465104 0.0138 

R_GEN_DEIKT2 0.771823 0.024356 31.68939 0.0000 
     
     

R-squared 0.447270     Mean dependent var 0.000184 

Adjusted R-squared 0.446824     S.D. dependent var 0.055743 

S.E. of regression 0.041460     Akaike info criterion -3.526585 

Sum squared resid 2.133156     Schwarz criterion -3.518339 

Log likelihood 2193.773     Hannan-Quinn criter. -3.523484 

F-statistic 1004.217     Durbin-Watson stat 0.554152 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _ 2 _ _ 2R c b R GEN DEIKT      . 

Όπου R_ΜΕΤΚ2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής ΜΕΤΚ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_GEN_DEIKT2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι 

η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΜΕΤΚ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 
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δηλαδή για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,77% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 

 

 

5.2.17 ΝΕΩΡΣ 

Πίνακας 5.2.17.1, Dependent Variable: R_NEORS2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 02:41   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.005959 0.003330 -1.789575 0.0738 

R_FTSE_BIOMHX2 0.401115 0.065792 6.096750 0.0000 
     
     

R-squared 0.029081     Mean dependent var -0.006249 

Adjusted R-squared 0.028299     S.D. dependent var 0.119082 

S.E. of regression 0.117385     Akaike info criterion -1.445102 

Sum squared resid 17.10013     Schwarz criterion -1.436855 

Log likelihood 900.1309     Hannan-Quinn criter. -1.442001 

F-statistic 37.17036     Durbin-Watson stat 0.435685 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _NEORS2 _ _ 2R c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_NEORS2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής ΝΕΩΡΣ του Χ.Α.) είναι η 

εξαρτημένη μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του κλάδου 

"Βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΝΕΩΡΣ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,40% αντίστοιχα. Οι 

μετοχές αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του 

δείκτη. 
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Πίνακας 5.2.17.2, Dependent Variable: R_NEORS2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 02:40   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.004826 0.003342 -1.443830 0.1490 

R_GEN_DEIKT2 0.403445 0.069041 5.843558 0.0000 
     
     

R-squared 0.026779     Mean dependent var -0.006249 

Adjusted R-squared 0.025995     S.D. dependent var 0.119082 

S.E. of regression 0.117524     Akaike info criterion -1.442734 

Sum squared resid 17.14067     Schwarz criterion -1.434487 

Log likelihood 898.6591     Hannan-Quinn criter. -1.439633 

F-statistic 34.14717     Durbin-Watson stat 0.434488 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _ 2 _ _ 2R NEORS c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_NEORS2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής ΝΕΩΡΣ του Χ.Α.) είναι η 

εξαρτημένη μεταβλητή και R_GEN_DEIKT2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη 

του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΝΕΩΡΣ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,40% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 

 

 

5.2.18 ΝΙΟΥΣ 

Πίνακας 5.2.18.1, Dependent Variable: R_NIOUS2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 02:42   

Sample (adjusted): 5 1247   



123 
 

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.002530 0.002004 -1.262833 0.2069 

R_FTSE_BIOMHX2 0.458945 0.039587 11.59335 0.0000 
     
     

R-squared 0.097721     Mean dependent var -0.002862 

Adjusted R-squared 0.096994     S.D. dependent var 0.074328 

S.E. of regression 0.070631     Akaike info criterion -2.461089 

Sum squared resid 6.191012     Schwarz criterion -2.452843 

Log likelihood 1531.567     Hannan-Quinn criter. -2.457988 

F-statistic 134.4057     Durbin-Watson stat 0.783051 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _NIOUS2 _ _ 2R c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_NIOUS2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής ΝΙΟΥΣ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του κλάδου "Βιομηχανικά 

προϊόντα και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΝΙΟΥΣ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,46% αντίστοιχα. Οι 

μετοχές αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του 

δείκτη. 

 

Πίνακας 5.2.18.2, Dependent Variable: R_NIOUS2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 02:42   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.001014 0.001988 -0.510191 0.6100 

R_GEN_DEIKT2 0.523720 0.041074 12.75052 0.0000 
     
     

R-squared 0.115830     Mean dependent var -0.002862 

Adjusted R-squared 0.115117     S.D. dependent var 0.074328 
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S.E. of regression 0.069919     Akaike info criterion -2.481364 

Sum squared resid 6.066757     Schwarz criterion -2.473117 

Log likelihood 1544.168     Hannan-Quinn criter. -2.478263 

F-statistic 162.5759     Durbin-Watson stat 0.787095 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _ 2 _ _ 2R NIOUS c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_NIOUS2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής ΝΙΟΥΣ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή, R_GEN_DEIKT2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι η 

ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΝΙΟΥΣ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,52% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 

 

 

 

5.2.19 ΟΛΘ 

Πίνακας 5.2.19.1, Dependent Variable: R_OLTH2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 02:43   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.000756 0.001284 0.588890 0.5560 

R_FTSE_BIOMHX2 0.603299 0.025379 23.77130 0.0000 
     
     

R-squared 0.312874     Mean dependent var 0.000321 

Adjusted R-squared 0.312321     S.D. dependent var 0.054605 

S.E. of regression 0.045282     Akaike info criterion -3.350220 

Sum squared resid 2.544586     Schwarz criterion -3.341974 

Log likelihood 2084.162     Hannan-Quinn criter. -3.347119 

F-statistic 565.0745     Durbin-Watson stat 0.510069 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _OLTH2 _ _ 2R c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_OLTH2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής ΟΛΘ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του κλάδου "Βιομηχανικά 

προϊόντα και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΟΛΘ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, δηλαδή 

για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,60% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του δείκτη. 

 

Πίνακας 5.2.19.2, Dependent Variable: R_OLTH2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 02:43   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.002648 0.001261 2.099561 0.0360 

R_GEN_DEIKT2 0.659943 0.026055 25.32841 0.0000 
     
     

R-squared 0.340780     Mean dependent var 0.000321 

Adjusted R-squared 0.340249     S.D. dependent var 0.054605 

S.E. of regression 0.044353     Akaike info criterion -3.391680 

Sum squared resid 2.441244     Schwarz criterion -3.383434 

Log likelihood 2109.929     Hannan-Quinn criter. -3.388579 

F-statistic 641.5284     Durbin-Watson stat 0.502566 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής  _OLTH2 _ _ 2R c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_OLTH2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής ΟΛΘ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_GEN_DEIKT2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι 

η ανεξάρτητη μεταβλητή. 
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Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΟΛΘ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, δηλαδή 

για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,66% αντίστοιχα. Οι μετοχές αυτής της 

κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 

 

5.2.20 ΟΛΠ 

Πίνακας 5.2.20.1, Dependent Variable: R_OLP2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 03:03   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.000810 0.001172 0.691488 0.4894 

R_FTSE_BIOMHX2 0.696986 0.023156 30.09899 0.0000 
     
     

R-squared 0.421970     Mean dependent var 0.000307 

Adjusted R-squared 0.421505     S.D. dependent var 0.054321 

S.E. of regression 0.041316     Akaike info criterion -3.533541 

Sum squared resid 2.118371     Schwarz criterion -3.525294 

Log likelihood 2198.095     Hannan-Quinn criter. -3.530439 

F-statistic 905.9490     Durbin-Watson stat 0.585307 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _OLP2 _ _ 2R c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_OLP2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής ΟΛΠ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του κλάδου "Βιομηχανικά 

προϊόντα και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΟΛΠ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, δηλαδή 

για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,70% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του δείκτη. 
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Πίνακας 5.2.20.2, Dependent Variable: R_OLP2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 03:04   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.002875 0.001178 2.441398 0.0148 

R_GEN_DEIKT2 0.728191 0.024328 29.93197 0.0000 
     
     

R-squared 0.419258     Mean dependent var 0.000307 

Adjusted R-squared 0.418790     S.D. dependent var 0.054321 

S.E. of regression 0.041413     Akaike info criterion -3.528860 

Sum squared resid 2.128310     Schwarz criterion -3.520613 

Log likelihood 2195.186     Hannan-Quinn criter. -3.525759 

F-statistic 895.9229     Durbin-Watson stat 0.582715 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _OLP2 _ _ 2R c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_OLP2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής ΟΛΠ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_GEN_DEIKT2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι 

η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΟΛΠ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, δηλαδή 

για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,73% αντίστοιχα. Οι μετοχές αυτής της 

κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 

 

 

 

 

5.2.21 ΠΑΙΡ 

Πίνακας 5.2.21.1,  Dependent Variable: R_PAIR2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 03:07   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
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 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.002718 0.003206 -0.847693 0.3968 

R_FTSE_BIOMHX2 0.445980 0.063351 7.039782 0.0000 
     
     

R-squared 0.038401     Mean dependent var -0.003040 

Adjusted R-squared 0.037626     S.D. dependent var 0.115220 

S.E. of regression 0.113031     Akaike info criterion -1.520694 

Sum squared resid 15.85515     Schwarz criterion -1.512447 

Log likelihood 947.1111     Hannan-Quinn criter. -1.517593 

F-statistic 49.55854     Durbin-Watson stat 0.583176 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _PAIR 2 _ _ 2R c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_PAIR2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής ΠΑΙΡ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του κλάδου "Βιομηχανικά 

προϊόντα και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΠΑΙΡ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, δηλαδή 

για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,45% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του δείκτη. 

 

 

Πίνακας 5.2.21.2, Dependent Variable: R_PAIR2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 03:06   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.001532 0.003225 -0.475007 0.6349 

R_GEN_DEIKT2 0.427614 0.066617 6.418940 0.0000 
     
     

R-squared 0.032134     Mean dependent var -0.003040 

Adjusted R-squared 0.031354     S.D. dependent var 0.115220 
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S.E. of regression 0.113399     Akaike info criterion -1.514198 

Sum squared resid 15.95847     Schwarz criterion -1.505952 

Log likelihood 943.0742     Hannan-Quinn criter. -1.511097 

F-statistic 41.20280     Durbin-Watson stat 0.576153 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _PAIR 2 _ _ 2R c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_PAIR2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής ΠΑΙΡ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_GEN_DEIKT2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι 

η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΠΑΙΡ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, δηλαδή 

για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,43% αντίστοιχα. Οι μετοχές αυτής της 

κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 

 

 

5.2.22 ΠΕΤΡΟ 

Πίνακας 5.2.22.1, Dependent Variable: R_PETRO2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 03:08   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.003554 0.001192 -2.982482 0.0029 

R_FTSE_BIOMHX2 0.213523 0.023545 9.068712 0.0000 
     
     

R-squared 0.062152     Mean dependent var -0.003708 

Adjusted R-squared 0.061396     S.D. dependent var 0.043361 

S.E. of regression 0.042009     Akaike info criterion -3.500261 

Sum squared resid 2.190057     Schwarz criterion -3.492014 

Log likelihood 2177.412     Hannan-Quinn criter. -3.497160 

F-statistic 82.24153     Durbin-Watson stat 0.659852 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _PETRO2 _ _ 2R c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_PETRO2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής ΠΕΤΡΟ του Χ.Α.) είναι η 

εξαρτημένη μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του κλάδου 

"Βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΠΕΤΡΟ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,21% αντίστοιχα. Οι 

μετοχές αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του 

δείκτη. 

 

Πίνακας 5.2.22.2, Dependent Variable: R_PETRO2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 03:08   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.002981 0.001201 -2.482823 0.0132 

R_GEN_DEIKT2 0.206190 0.024802 8.313472 0.0000 
     
     

R-squared 0.052754     Mean dependent var -0.003708 

Adjusted R-squared 0.051991     S.D. dependent var 0.043361 

S.E. of regression 0.042219     Akaike info criterion -3.490290 

Sum squared resid 2.212002     Schwarz criterion -3.482044 

Log likelihood 2171.215     Hannan-Quinn criter. -3.487189 

F-statistic 69.11382     Durbin-Watson stat 0.655424 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _PETRO2 _ _ 2R c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_PETRO2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής ΠΕΤΡΟ του Χ.Α.) είναι η 

εξαρτημένη μεταβλητή και R_GEN_DEIKT2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη 

του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 
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Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΠΕΤΡΟ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,21% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 

 

 

 

5.2.23 ΠΠΑΚ 

Πίνακας 5.2.23.1, Dependent Variable: R_PPAK2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 03:09   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.001433 0.003593 -0.398901 0.6900 

R_FTSE_BIOMHX2 0.405091 0.070997 5.705733 0.0000 
     
     

R-squared 0.025563     Mean dependent var -0.001726 

Adjusted R-squared 0.024777     S.D. dependent var 0.128272 

S.E. of regression 0.126673     Akaike info criterion -1.292809 

Sum squared resid 19.91312     Schwarz criterion -1.284563 

Log likelihood 805.4810     Hannan-Quinn criter. -1.289708 

F-statistic 32.55539     Durbin-Watson stat 0.586840 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _PPAK2 _ _ 2R c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_PPAK2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής ΠΠΑΚ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του κλάδου "Βιομηχανικά 

προϊόντα και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΠΠΑΚ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 
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δηλαδή για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,405% αντίστοιχα. Οι 

μετοχές αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του 

δείκτη. 

Πίνακας 5.2.23.2, Dependent Variable: R_PPAK2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 03:09   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.000390 0.003612 -0.108002 0.9140 

R_GEN_DEIKT2 0.378742 0.074614 5.075990 0.0000 
     
     

R-squared 0.020340     Mean dependent var -0.001726 

Adjusted R-squared 0.019550     S.D. dependent var 0.128272 

S.E. of regression 0.127012     Akaike info criterion -1.287464 

Sum squared resid 20.01985     Schwarz criterion -1.279217 

Log likelihood 802.1587     Hannan-Quinn criter. -1.284363 

F-statistic 25.76567     Durbin-Watson stat 0.583582 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _PPAK2 _ _ 2R c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_PPAK2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής ΠΠΑΚ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_GEN_DEIKT2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι 

η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΠΠΑΚ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,38% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 
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5.2.24 ΣΑΟΣ  

Πίνακας 5.2.24.1, Dependent Variable: R_SAOS2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 03:10   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.000270 0.001369 -0.197011 0.8439 

R_FTSE_BIOMHX2 0.059225 0.027047 2.189716 0.0287 
     
     

R-squared 0.003849     Mean dependent var -0.000312 

Adjusted R-squared 0.003046     S.D. dependent var 0.048330 

S.E. of regression 0.048257     Akaike info criterion -3.222952 

Sum squared resid 2.889940     Schwarz criterion -3.214706 

Log likelihood 2005.065     Hannan-Quinn criter. -3.219851 

F-statistic 4.794857     Durbin-Watson stat 0.245846 

Prob(F-statistic) 0.028730    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _SAOS2 _ _ 2R c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_SAOS2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής ΣΑΟΣ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του κλάδου "Βιομηχανικά 

προϊόντα και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0287 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΣΑΟΣ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, δηλαδή 

για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,06% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του δείκτη. 
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Πίνακας 5.2.24.2, Dependent Variable: R_SAOS2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 03:11   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -8.61E-05 0.001372 -0.062748 0.9500 

R_GEN_DEIKT2 0.064179 0.028345 2.264184 0.0237 
     
     

R-squared 0.004114     Mean dependent var -0.000312 

Adjusted R-squared 0.003311     S.D. dependent var 0.048330 

S.E. of regression 0.048250     Akaike info criterion -3.223218 

Sum squared resid 2.889171     Schwarz criterion -3.214972 

Log likelihood 2005.230     Hannan-Quinn criter. -3.220117 

F-statistic 5.126531     Durbin-Watson stat 0.247438 

Prob(F-statistic) 0.023735    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _ 2 _ _ 2R SAOS c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_SAOS2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής ΣΑΟΣ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_GEN_DEIKT2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι 

η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0237 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΣΑΟΣ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, δηλαδή 

για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,064% αντίστοιχα. Οι μετοχές αυτής της 

κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 

 

 

5.2.25  ΣΠΙΝΤ 

 

Πίνακας 5.2.25.1, Dependent Variable: R_SPINT2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 03:12   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
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 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.004478 0.003867 -1.157975 0.2471 

R_GEN_DEIKT2 0.395607 0.079873 4.952928 0.0000 
     
     

R-squared 0.019384     Mean dependent var -0.005873 

Adjusted R-squared 0.018594     S.D. dependent var 0.137246 

S.E. of regression 0.135964     Akaike info criterion -1.151250 

Sum squared resid 22.94128     Schwarz criterion -1.143003 

Log likelihood 717.5018     Hannan-Quinn criter. -1.148149 

F-statistic 24.53149     Durbin-Watson stat 0.580098 

Prob(F-statistic) 0.000001    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _SPINT2 _ _ 2R c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_SPINT2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής ΣΠΙΝΤ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_GEN_DEIKT2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι 

η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΣΠΙΝΤ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,395% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 

 

 

Πίνακας 5.2.25.2, Dependent Variable: R_SPINT2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 03:12   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.005656 0.003871 -1.461269 0.1442 

R_FTSE_BIOMHX2 0.299679 0.076482 3.918287 0.0001 
     
     

R-squared 0.012220     Mean dependent var -0.005873 

Adjusted R-squared 0.011424     S.D. dependent var 0.137246 

S.E. of regression 0.136459     Akaike info criterion -1.143971 

Sum squared resid 23.10889     Schwarz criterion -1.135724 
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Log likelihood 712.9779     Hannan-Quinn criter. -1.140870 

F-statistic 15.35297     Durbin-Watson stat 0.572949 

Prob(F-statistic) 0.000094    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _SPINT2 _ _ 2R c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_SPINT2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής ΣΠΙΝΤ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του κλάδου "Βιομηχανικά 

προϊόντα και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0001 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΣΠΙΝΤ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,30% αντίστοιχα. Οι 

μετοχές αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του 

δείκτη. 

 

 

5.2.26 ΦΛΕΞΟ 

Πίνακας 5.2.26.1, Dependent Variable: R_FLEXO2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 03:13   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.002120 0.002071 -1.023594 0.3062 

R_FTSE_BIOMHX2 0.200834 0.040922 4.907715 0.0000 
     
     

R-squared 0.019039     Mean dependent var -0.002265 

Adjusted R-squared 0.018248     S.D. dependent var 0.073689 

S.E. of regression 0.073013     Akaike info criterion -2.394747 

Sum squared resid 6.615667     Schwarz criterion -2.386501 

Log likelihood 1490.335     Hannan-Quinn criter. -2.391646 

F-statistic 24.08567     Durbin-Watson stat 0.436950 

Prob(F-statistic) 0.000001    
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Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _FLEXO2 _ _ 2R c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_FLEXO2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής ΦΛΕΞΟ του Χ.Α.) είναι η 

εξαρτημένη μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του κλάδου 

"Βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή.  

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΦΛΕΞΟ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,20% αντίστοιχα. Οι 

μετοχές αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του 

δείκτη. 

 

 

Πίνακας 5.2.26.2, Dependent Variable: R_FLEXO2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 03:13   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.001534 0.002077 -0.738673 0.4602 

R_GEN_DEIKT2 0.207196 0.042905 4.829155 0.0000 
     
     

R-squared 0.018445     Mean dependent var -0.002265 

Adjusted R-squared 0.017654     S.D. dependent var 0.073689 

S.E. of regression 0.073035     Akaike info criterion -2.394142 

Sum squared resid 6.619670     Schwarz criterion -2.385896 

Log likelihood 1489.960     Hannan-Quinn criter. -2.391041 

F-statistic 23.32073     Durbin-Watson stat 0.432363 

Prob(F-statistic) 0.000002    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _FLEXO2 _ _ 2R c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_FLEXO2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής ΦΛΕΞΟ του Χ.Α.) είναι η 
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εξαρτημένη μεταβλητή και R_GEN_DEIKT2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη 

του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΦΛΕΞΟ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,21% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 

 

 

 

5.2.27 ΦΡΙΓΟ 

 

Πίνακας 5.2.27.1, Dependent Variable: R_FRIGO2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 03:14   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.000688 0.001690 0.407244 0.6839 

R_GEN_DEIKT2 0.765699 0.034918 21.92823 0.0000 
     
     

R-squared 0.279262     Mean dependent var -0.002012 

Adjusted R-squared 0.278682     S.D. dependent var 0.069986 

S.E. of regression 0.059440     Akaike info criterion -2.806104 

Sum squared resid 4.384538     Schwarz criterion -2.797857 

Log likelihood 1745.993     Hannan-Quinn criter. -2.803003 

F-statistic 480.8472     Durbin-Watson stat 0.421188 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _FRIGO2 _ _ 2R c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_FRIGO2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής ΦΡΙΓΟ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_GEN_DEIKT2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι 

η ανεξάρτητη μεταβλητή. 
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Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΦΡΙΓΟ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,76% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 

 

 

Πίνακας 5.2.27.2, Dependent Variable: R_FRIGO2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 03:14   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.001371 0.001522 -0.900701 0.3679 

R_FTSE_BIOMHX2 0.888369 0.030066 29.54756 0.0000 
     
     

R-squared 0.412977     Mean dependent var -0.002012 

Adjusted R-squared 0.412504     S.D. dependent var 0.069986 

S.E. of regression 0.053643     Akaike info criterion -3.011315 

Sum squared resid 3.571096     Schwarz criterion -3.003069 

Log likelihood 1873.533     Hannan-Quinn criter. -3.008214 

F-statistic 873.0581     Durbin-Watson stat 0.460947 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _FRIGO2 _ _ 2R c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_FRIGO2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής ΦΡΙΓΟ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του κλάδου "Βιομηχανικά 

προϊόντα και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΦΡΙΓΟ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,88% αντίστοιχα. Οι 
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μετοχές αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του 

δείκτη. 

 

 

5.2.28 ΧΑΙΔΕ 

Πίνακας 5.2.28.1, Dependent Variable: R_XAIDE2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 03:15   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.002353 0.002864 -0.821372 0.4116 

R_FTSE_BIOMHX2 0.530640 0.056593 9.376341 0.0000 
     
     

R-squared 0.066156     Mean dependent var -0.002736 

Adjusted R-squared 0.065404     S.D. dependent var 0.104447 

S.E. of regression 0.100974     Akaike info criterion -1.746301 

Sum squared resid 12.65291     Schwarz criterion -1.738054 

Log likelihood 1087.326     Hannan-Quinn criter. -1.743200 

F-statistic 87.91577     Durbin-Watson stat 0.570276 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _XAIDE2 _ _ 2R c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_XAIDE2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής ΧΑΙΔΕ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του κλάδου "Βιομηχανικά 

προϊόντα και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΧΑΙΔΕ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,53% αντίστοιχα. Οι 

μετοχές αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του 

δείκτη. 



141 
 

Πίνακας 5.2.28.2, Dependent Variable: R_XAIDE2   

Method: Least Squares   

Date: 10/01/13   Time: 03:16   

Sample (adjusted): 5 1247   

Included observations: 1243 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.000594 0.002852 -0.208288 0.8350 

R_GEN_DEIKT2 0.607278 0.058913 10.30803 0.0000 
     
     

R-squared 0.078868     Mean dependent var -0.002736 

Adjusted R-squared 0.078126     S.D. dependent var 0.104447 

S.E. of regression 0.100284     Akaike info criterion -1.760007 

Sum squared resid 12.48067     Schwarz criterion -1.751761 

Log likelihood 1095.844     Hannan-Quinn criter. -1.756906 

F-statistic 106.2556     Durbin-Watson stat 0.587065 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _XAIDE2 _ _ 2R c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_XAIDE2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις της μετοχής ΧΑΙΔΕ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_GEN_DEIKT2 (οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι 

η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΧΑΙΔΕ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,61% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 
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5.3 Εύρεση του beta κάθε εταιρείας σε σχέση με τον δείκτη του κλάδου και του 

γενικού δείκτη σε μηνιαία βάση 

 

5.3.1 ΑΛΚΑΤ 

Πίνακας 5.3.1.1, Dependent Variable: R_ALKAT3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 02:19   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.010391 0.003050 -3.406743 0.0007 

R_FTSE_BIOMHX3 0.607547 0.023976 25.33967 0.0000 
     
     

R-squared 0.344086     Mean dependent var -0.012395 

Adjusted R-squared 0.343550     S.D. dependent var 0.131764 

S.E. of regression 0.106758     Akaike info criterion -1.634882 

Sum squared resid 13.95015     Schwarz criterion -1.626544 

Log likelihood 1004.183     Hannan-Quinn criter. -1.631745 

F-statistic 642.0991     Durbin-Watson stat 0.294942 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _ALKAT3 _ _ 3R c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_ALKAT3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής ΑΛΚΑΤ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του κλάδου "Βιομηχανικά προϊόντα 

και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΑΛΚΑΤ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,61% αντίστοιχα. Οι 

μετοχές αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του 

δείκτη. 
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Πίνακας 5.3.1.2, Dependent Variable: R_ALKAT3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 02:20   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.001181 0.003213 -0.367514 0.7133 

R_GEN_DEIKT3 0.586081 0.026249 22.32734 0.0000 
     
     

R-squared 0.289409     Mean dependent var -0.012395 

Adjusted R-squared 0.288828     S.D. dependent var 0.131764 

S.E. of regression 0.111118     Akaike info criterion -1.554815 

Sum squared resid 15.11304     Schwarz criterion -1.546476 

Log likelihood 955.1013     Hannan-Quinn criter. -1.551677 

F-statistic 498.5100     Durbin-Watson stat 0.261815 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _ALKAT3 _ _ 3R c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_ALKAT3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής ΑΛΚΑΤ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_GEN_DEIKT3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι η 

ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΑΛΚΑΤ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,59% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 

 

5.3.2 ΒΙΟΧΚ 

Πίνακας 5.3.2.1, Dependent Variable: R_BIOXK3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 02:21   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
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 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.001644 0.001676 0.981046 0.3268 

R_FTSE_BIOMHX3 1.279197 0.013172 97.11161 0.0000 
     
     

R-squared 0.885121     Mean dependent var -0.002577 

Adjusted R-squared 0.885027     S.D. dependent var 0.172977 

S.E. of regression 0.058653     Akaike info criterion -2.832743 

Sum squared resid 4.210702     Schwarz criterion -2.824405 

Log likelihood 1738.472     Hannan-Quinn criter. -2.829605 

F-statistic 9430.665     Durbin-Watson stat 0.142784 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _ 3 _ _ 3R BI c b R FTSE BIOMHX      . 

Όπου R_BIΟΧΚ3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής BIΟΧΚ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του κλάδου "Βιομηχανικά προϊόντα 

και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μεγαλύτερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΒΙΟΧΚ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία επιθετική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 1,28% αντίστοιχα. Οι 

μετοχές αυτής της κατηγορίας επομένως υπεραντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του 

δείκτη. 

 

 

Πίνακας 5.3.2.2, Dependent Variable: R_BIOXK3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 02:21   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.018835 0.003116 6.044726 0.0000 

R_GEN_DEIKT3 1.119030 0.025457 43.95828 0.0000 
     
     

R-squared 0.612208     Mean dependent var -0.002577 



145 
 

Adjusted R-squared 0.611891     S.D. dependent var 0.172977 

S.E. of regression 0.107762     Akaike info criterion -1.616155 

Sum squared resid 14.21385     Schwarz criterion -1.607817 

Log likelihood 992.7032     Hannan-Quinn criter. -1.613018 

F-statistic 1932.330     Durbin-Watson stat 0.128009 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _ 3 _ _ 3R BIOXK c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_BIOXK3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής BIOXK του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_GEN_DEIKT3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι η 

ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μεγαλύτερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΒΙΟΧΚ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία επιθετική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 1,12% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υπεραντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 

 

 

 

5.3.3ΒΙΣ 

Πίνακας 5.3.3.1, Dependent Variable: R_BIS3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 02:22   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.016810 0.006122 -2.745884 0.0061 

R_FTSE_BIOMHX3 0.023352 0.048124 0.485245 0.6276 
     
     

R-squared 0.000192     Mean dependent var -0.016887 

Adjusted R-squared -0.000625     S.D. dependent var 0.214214 

S.E. of regression 0.214281     Akaike info criterion -0.241428 

Sum squared resid 56.20156     Schwarz criterion -0.233089 

Log likelihood 149.9953     Hannan-Quinn criter. -0.238290 

F-statistic 0.235463     Durbin-Watson stat 0.129440 

Prob(F-statistic) 0.627590    
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Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _ 3 _ _ 3R BIS c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_BIS3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής BIΣ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη μεταβλητή 

και R_FTSE_BIOMΗΧ3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του κλάδου "Βιομηχανικά προϊόντα και 

υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εντός των ορίων του ± 2, το 

Prob.=0,6276>0,05 και αποδεχόμαστε την H0. Επομένως, δεν υπάρχει στατιστική 

σημαντικότητα στη σχέση των μηνιαίων αποδόσεων της μετοχής ΒΙΣ με τον δείκτη 

"Βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες" κατά την εξεταζόμενη περίοδο. 

 

Πίνακας 5.3.3.2, Dependent Variable: R_BIS3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 02:23   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.016110 0.006195 -2.600542 0.0094 

R_GEN_DEIKT3 0.040594 0.050611 0.802075 0.4227 
     
     

R-squared 0.000525     Mean dependent var -0.016887 

Adjusted R-squared -0.000291     S.D. dependent var 0.214214 

S.E. of regression 0.214245     Akaike info criterion -0.241761 

Sum squared resid 56.18284     Schwarz criterion -0.233422 

Log likelihood 150.1995     Hannan-Quinn criter. -0.238623 

F-statistic 0.643324     Durbin-Watson stat 0.129199 

Prob(F-statistic) 0.422665    
     
     

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _ 3 _ _ 3R BIS c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_BIS3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής BIΣ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη μεταβλητή 

και R_GEN_DEIKT3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη 

μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εντός των ορίων του ± 2, το 

Prob.=0,4227>0,05 και αποδεχόμαστε την H0. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει στατιστική 

σημαντικότητα στη σχέση των μηνιαίων αποδόσεων της μετοχής ΒΙΣ του Χ.Α. με τον Γενικό 

Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την εξεταζόμενη περίοδο. 
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5.3.4 ΒΟΣΥΣ 

 

Πίνακας 5.3.4.1, Dependent Variable: R_BOSYS3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 02:24   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.009023 0.003068 -2.941139 0.0033 

R_FTSE_BIOMHX3 0.197426 0.024117 8.186136 0.0000 
     
     

R-squared 0.051907     Mean dependent var -0.009675 

Adjusted R-squared 0.051133     S.D. dependent var 0.110241 

S.E. of regression 0.107386     Akaike info criterion -1.623150 

Sum squared resid 14.11478     Schwarz criterion -1.614811 

Log likelihood 996.9909     Hannan-Quinn criter. -1.620012 

F-statistic 67.01282     Durbin-Watson stat 0.170754 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _ 3 _ _ 3R BOSYS c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_BOSYS3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής BΟΣΥΣ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του κλάδου "Βιομηχανικά προϊόντα 

και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΒΟΣΥΣ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,20% αντίστοιχα. Οι 

μετοχές αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του 

δείκτη. 
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Πίνακας 5.3.4.2, Dependent Variable: R_BOSYS3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 02:24   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.004983 0.003071 -1.622455 0.1050 

R_GEN_DEIKT3 0.245181 0.025093 9.771007 0.0000 
     
     

R-squared 0.072357     Mean dependent var -0.009675 

Adjusted R-squared 0.071599     S.D. dependent var 0.110241 

S.E. of regression 0.106221     Akaike info criterion -1.644955 

Sum squared resid 13.81034     Schwarz criterion -1.636617 

Log likelihood 1010.357     Hannan-Quinn criter. -1.641817 

F-statistic 95.47257     Durbin-Watson stat 0.176072 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _ 3 _ _ 3R BOSYS c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_BOSYS3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής BΟΣΥΣ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_GEN_DEIKT3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι η 

ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΒΟΣΥΣ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,24% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 

 

 

5.3.5 ΓΕΒΚΑ 

Πίνακας 5.3.5.1, Dependent Variable: R_GEBKA3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 02:25   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
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 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.003087 0.003239 -0.953280 0.3406 

R_FTSE_BIOMHX3 0.355816 0.025458 13.97658 0.0000 
     
     

R-squared 0.137630     Mean dependent var -0.004261 

Adjusted R-squared 0.136926     S.D. dependent var 0.122017 

S.E. of regression 0.113356     Akaike info criterion -1.514936 

Sum squared resid 15.72790     Schwarz criterion -1.506598 

Log likelihood 930.6559     Hannan-Quinn criter. -1.511799 

F-statistic 195.3449     Durbin-Watson stat 0.250145 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _GEBKA3 _ _ 3R c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_GEBKA3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής ΓΕΒΚΑ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του κλάδου "Βιομηχανικά προϊόντα 

και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΓΕΒΚΑ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,35% αντίστοιχα. Οι 

μετοχές αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του 

δείκτη του κλάδου. 

 

 

 

Πίνακας 5.3.5.2, Dependent Variable: R_GEBKA3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 02:26   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.004291 0.003164 1.355960 0.1754 

R_GEN_DEIKT3 0.446937 0.025852 17.28846 0.0000 
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R-squared 0.196265     Mean dependent var -0.004261 

Adjusted R-squared 0.195609     S.D. dependent var 0.122017 

S.E. of regression 0.109434     Akaike info criterion -1.585351 

Sum squared resid 14.65851     Schwarz criterion -1.577013 

Log likelihood 973.8203     Hannan-Quinn criter. -1.582214 

F-statistic 298.8909     Durbin-Watson stat 0.267576 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _GEBKA3 _ _ 3R c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_GEBKA3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής ΓΕΒΚΑ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_GEN_DEIKT3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι η 

ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΓΕΒΚΑ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,45% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 

 

 

 

5.3.6 ΔΙΟΝ 

Πίνακας 5.3.6.1, Dependent Variable: R_DION3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 02:27   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.027218 0.008387 -3.245327 0.0012 

R_FTSE_BIOMHX3 0.820681 0.065930 12.44780 0.0000 
     
     

R-squared 0.112367     Mean dependent var -0.029926 

Adjusted R-squared 0.111642     S.D. dependent var 0.311464 

S.E. of regression 0.293563     Akaike info criterion 0.388184 

Sum squared resid 105.4837     Schwarz criterion 0.396522 

Log likelihood -235.9567     Hannan-Quinn criter. 0.391322 

F-statistic 154.9478     Durbin-Watson stat 0.055537 
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Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _DION3 _ _ 3R c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_DION3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής ΔΙΟΝ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του κλάδου "Βιομηχανικά προϊόντα 

και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΔΙΟΝ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, δηλαδή 

για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,82% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του δείκτη. 

 

 

Πίνακας 5.3.6.2, Dependent Variable: R_DION3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 02:26   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.020227 0.008833 -2.289837 0.0222 

R_GEN_DEIKT3 0.506889 0.072167 7.023799 0.0000 
     
     

R-squared 0.038744     Mean dependent var -0.029926 

Adjusted R-squared 0.037958     S.D. dependent var 0.311464 

S.E. of regression 0.305495     Akaike info criterion 0.467866 

Sum squared resid 114.2328     Schwarz criterion 0.476205 

Log likelihood -284.8019     Hannan-Quinn criter. 0.471004 

F-statistic 49.33375     Durbin-Watson stat 0.050919 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _DION3 _ _ 3R c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_DION3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής ΔΙΟΝ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 
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μεταβλητή και R_GEN_DEIKT3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι η 

ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΔΙΟΝ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, δηλαδή 

για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,51% αντίστοιχα. Οι μετοχές αυτής της 

κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 

 

 

5.3.7 ΕΛΚΑ 

 

Πίνακας 5.3.7.1, Dependent Variable: R_ELKA3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 02:28   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -6.75E-05 0.003280 -0.020590 0.9836 

R_FTSE_BIOMHX3 1.018319 0.025787 39.49001 0.0000 
     
     

R-squared 0.560260     Mean dependent var -0.003428 

Adjusted R-squared 0.559900     S.D. dependent var 0.173078 

S.E. of regression 0.114820     Akaike info criterion -1.489276 

Sum squared resid 16.13671     Schwarz criterion -1.480937 

Log likelihood 914.9260     Hannan-Quinn criter. -1.486138 

F-statistic 1559.461     Durbin-Watson stat 0.146170 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _ELKA3 _ _ 3R c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_ELKA3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής ΕΛΚΑ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του κλάδου "Βιομηχανικά προϊόντα 

και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μεγαλύτερο της 
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μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΕΛΚΑ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία επιθετική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 1,02% αντίστοιχα. Οι 

μετοχές αυτής της κατηγορίας επομένως υπεραντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του 

δείκτη του κλάδου. 

 

 

Πίνακας 5.3.7.2, Dependent Variable: R_ELKA3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 02:28   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.016315 0.003469 4.702626 0.0000 

R_GEN_DEIKT3 1.031762 0.028343 36.40256 0.0000 
     
     

R-squared 0.519839     Mean dependent var -0.003428 

Adjusted R-squared 0.519447     S.D. dependent var 0.173078 

S.E. of regression 0.119981     Akaike info criterion -1.401339 

Sum squared resid 17.61998     Schwarz criterion -1.393001 

Log likelihood 861.0208     Hannan-Quinn criter. -1.398201 

F-statistic 1325.146     Durbin-Watson stat 0.121735 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _ELKA3 _ _ 3R c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_ELKA3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής ΕΛΚΑ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_GEN_DEIKT3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι η 

ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μεγαλύτερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΕΛΚΑ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία επιθετική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 1,04% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υπεραντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 
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5.3.8 ΕΛΤΚ 

Πίνακας 5.3.8.1, Dependent Variable: R_ELTK3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 03:26   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.012307 0.002960 -4.157917 0.0000 

R_FTSE_BIOMHX3 0.328909 0.023267 14.13601 0.0000 
     
     

R-squared 0.140345     Mean dependent var -0.013392 

Adjusted R-squared 0.139643     S.D. dependent var 0.111694 

S.E. of regression 0.103602     Akaike info criterion -1.694887 

Sum squared resid 13.13770     Schwarz criterion -1.686548 

Log likelihood 1040.966     Hannan-Quinn criter. -1.691749 

F-statistic 199.8268     Durbin-Watson stat 0.196969 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _ELTK3 _ _ 3R c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_ELTK3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής ΕΛΤΚ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του κλάδου "Βιομηχανικά προϊόντα 

και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΕΛΤΚ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,33% αντίστοιχα. Οι 

μετοχές αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του 

δείκτη του κλάδου. 

 

 

 



155 
 

Πίνακας 5.3.8.2, Dependent Variable: R_ELTK3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 03:25   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.005276 0.002870 -1.838287 0.0663 

R_GEN_DEIKT3 0.424162 0.023447 18.09002 0.0000 
     
     

R-squared 0.210958     Mean dependent var -0.013392 

Adjusted R-squared 0.210314     S.D. dependent var 0.111694 

S.E. of regression 0.099256     Akaike info criterion -1.780599 

Sum squared resid 12.05855     Schwarz criterion -1.772260 

Log likelihood 1093.507     Hannan-Quinn criter. -1.777461 

F-statistic 327.2488     Durbin-Watson stat 0.215914 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _ELTK3 _ _ 3R c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_ELTK3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής ΕΛΤK του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_GEN_DEIKT3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι η 

ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΕΛΤΚ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,42% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 

 

 

 

5.3.9 ΕΣΥΜΒ 

Πίνακας 5.3.9.1, Dependent Variable: R_ESYMB3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 03:27   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
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 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.005818 0.002515 2.313511 0.0209 

R_FTSE_BIOMHX3 0.062589 0.019769 3.166022 0.0016 
     
     

R-squared 0.008123     Mean dependent var 0.005611 

Adjusted R-squared 0.007312     S.D. dependent var 0.088348 

S.E. of regression 0.088024     Akaike info criterion -2.020784 

Sum squared resid 9.483831     Schwarz criterion -2.012446 

Log likelihood 1240.741     Hannan-Quinn criter. -2.017646 

F-statistic 10.02370     Durbin-Watson stat 0.114815 

Prob(F-statistic) 0.001584    
     
     

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _ESYMB3 _ _ 3R c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_ESYMB3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής ΕΣΥΜΒ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του κλάδου "Βιομηχανικά προϊόντα 

και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0016 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΕΣΥΜΒ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,062% αντίστοιχα. Οι 

μετοχές αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του 

δείκτη του κλάδου. 

 

 

 

Πίνακας 5.3.9.2, Dependent Variable: R_ESYMB3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 03:27   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.007113 0.002541 2.799446 0.0052 

R_GEN_DEIKT3 0.078470 0.020758 3.780205 0.0002 
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R-squared 0.011540     Mean dependent var 0.005611 

Adjusted R-squared 0.010732     S.D. dependent var 0.088348 

S.E. of regression 0.087872     Akaike info criterion -2.024235 

Sum squared resid 9.451157     Schwarz criterion -2.015897 

Log likelihood 1242.856     Hannan-Quinn criter. -2.021098 

F-statistic 14.28995     Durbin-Watson stat 0.114824 

Prob(F-statistic) 0.000164    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _ESYMB3 _ _ 3R c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_ESYMB3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής ΕΣΥΜΒ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_GEN_DEIKT3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι η 

ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0002 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΕΣΥΜΒ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,08% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 

 

 

5.3.10 ΙΜΠΕ   

Πίνακας 5.3.10.1, Dependent Variable: R_IMPE3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 03:29   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.067104 0.005857 -11.45619 0.0000 

R_FTSE_BIOMHX3 0.534438 0.046045 11.60678 0.0000 
     
     

R-squared 0.099150     Mean dependent var -0.068867 

Adjusted R-squared 0.098414     S.D. dependent var 0.215924 

S.E. of regression 0.205024     Akaike info criterion -0.329747 

Sum squared resid 51.45079     Schwarz criterion -0.321408 

Log likelihood 204.1346     Hannan-Quinn criter. -0.326609 

F-statistic 134.7174     Durbin-Watson stat 0.125089 
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Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _IMPE3 _ _ 3R c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_IMPE3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής ΙΜΠΕ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του κλάδου "Βιομηχανικά προϊόντα 

και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΙΜΠΕ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, δηλαδή 

για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,53% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του δείκτη του 

κλάδου. 

 

 

Πίνακας 5.3.10.2, Dependent Variable: R_IMPE3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 03:28   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.053726 0.005599 -9.595635 0.0000 

R_GEN_DEIKT3 0.791269 0.045743 17.29820 0.0000 
     
     

R-squared 0.196443     Mean dependent var -0.068867 

Adjusted R-squared 0.195787     S.D. dependent var 0.215924 

S.E. of regression 0.193637     Akaike info criterion -0.444037 

Sum squared resid 45.89405     Schwarz criterion -0.435698 

Log likelihood 274.1946     Hannan-Quinn criter. -0.440899 

F-statistic 299.2277     Durbin-Watson stat 0.140057 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _IMPE3 _ _ 3R c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_IMPE3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής ΙΜΠΕ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 



159 
 

μεταβλητή και R_GEN_DEIKT3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι η 

ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΙΜΠΕ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, δηλαδή 

για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,79% αντίστοιχα. Οι μετοχές αυτής της 

κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 

 

 

 

5.3.11 ΚΑΡΤΖ 

 

Πίνακας 5.3.11.1, Dependent Variable: R_KARTZ3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 03:29   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.017277 0.002720 6.350890 0.0000 

R_FTSE_BIOMHX3 0.360694 0.021385 16.86651 0.0000 
     
     

R-squared 0.188587     Mean dependent var 0.016087 

Adjusted R-squared 0.187924     S.D. dependent var 0.105666 

S.E. of regression 0.095221     Akaike info criterion -1.863599 

Sum squared resid 11.09809     Schwarz criterion -1.855261 

Log likelihood 1144.386     Hannan-Quinn criter. -1.860462 

F-statistic 284.4791     Durbin-Watson stat 0.135971 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _KARTZ3 _ _ 3R c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_KARTZ3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής ΚΑΡΤΖ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του κλάδου "Βιομηχανικά προϊόντα 

και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 
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Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΚΑΡΤΖ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,36% αντίστοιχα. Οι 

μετοχές αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του 

δείκτη του κλάδου. 

 

Πίνακας 5.3.11.2, Dependent Variable: R_KARTZ3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 03:30   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.023850 0.002707 8.810145 0.0000 

R_GEN_DEIKT3 0.405693 0.022116 18.34385 0.0000 
     
     

R-squared 0.215634     Mean dependent var 0.016087 

Adjusted R-squared 0.214994     S.D. dependent var 0.105666 

S.E. of regression 0.093621     Akaike info criterion -1.897502 

Sum squared resid 10.72815     Schwarz criterion -1.889163 

Log likelihood 1165.168     Hannan-Quinn criter. -1.894364 

F-statistic 336.4967     Durbin-Watson stat 0.142760 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _KARTZ3 _ _ 3R c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_KARTZ3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής ΚΑΡΤΖ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_GEN_DEIKT3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι η 

ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΚΑΡΤΖ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,405% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 
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5.3.12 ΚΛΕΜ 

Πίνακας 5.3.12.1, Dependent Variable: R_KLEM3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 03:31   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.008238 0.003007 -2.739270 0.0062 

R_FTSE_BIOMHX3 0.738323 0.023641 31.23097 0.0000 
     
     

R-squared 0.443478     Mean dependent var -0.010674 

Adjusted R-squared 0.443023     S.D. dependent var 0.141047 

S.E. of regression 0.105264     Akaike info criterion -1.663054 

Sum squared resid 13.56264     Schwarz criterion -1.654715 

Log likelihood 1021.452     Hannan-Quinn criter. -1.659916 

F-statistic 975.3734     Durbin-Watson stat 0.166819 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _KLEM3 _ _ 3R c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_KLEM3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής ΚΛΕΜ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του κλάδου "Βιομηχανικά προϊόντα 

και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΚΛΕΜ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,74% αντίστοιχα. Οι 

μετοχές αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του 

δείκτη του κλάδου. 
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Πίνακας 5.3.12.2, Dependent Variable: R_KLEM3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 03:30   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.004725 0.002953 1.600158 0.1098 

R_GEN_DEIKT3 0.804777 0.024124 33.36030 0.0000 
     
     

R-squared 0.476231     Mean dependent var -0.010674 

Adjusted R-squared 0.475803     S.D. dependent var 0.141047 

S.E. of regression 0.102120     Akaike info criterion -1.723711 

Sum squared resid 12.76442     Schwarz criterion -1.715372 

Log likelihood 1058.635     Hannan-Quinn criter. -1.720573 

F-statistic 1112.910     Durbin-Watson stat 0.175732 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _KLEM3 _ _ 3R c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_KLEM3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής ΚΛΕΜ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_GEN_DEIKT3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι η 

ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΚΛΕΜ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,804% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 
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5.3.13ΛΥΚ 

Πίνακας 5.3.13.1, Dependent Variable: R_LYK3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 03:32   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.010610 0.002375 -4.468050 0.0000 

R_FTSE_BIOMHX3 0.643090 0.018667 34.45073 0.0000 
     
     

R-squared 0.492296     Mean dependent var -0.012732 

Adjusted R-squared 0.491881     S.D. dependent var 0.116603 

S.E. of regression 0.083118     Akaike info criterion -2.135488 

Sum squared resid 8.456070     Schwarz criterion -2.127149 

Log likelihood 1311.054     Hannan-Quinn criter. -2.132350 

F-statistic 1186.853     Durbin-Watson stat 0.246315 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _LYK3 _ _ 3R c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_LYK3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής ΛΥΚ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του κλάδου "Βιομηχανικά προϊόντα 

και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΛΥΚ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, δηλαδή 

για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,64% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του δείκτη του 

κλάδου. 

 

Πίνακας 5.3.13.2, Dependent Variable: R_LYK3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 03:32   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
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 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.001145 0.002222 0.515241 0.6065 

R_GEN_DEIKT3 0.725229 0.018156 39.94326 0.0000 
     
     

R-squared 0.565875     Mean dependent var -0.012732 

Adjusted R-squared 0.565520     S.D. dependent var 0.116603 

S.E. of regression 0.076859     Akaike info criterion -2.292054 

Sum squared resid 7.230573     Schwarz criterion -2.283716 

Log likelihood 1407.029     Hannan-Quinn criter. -2.288916 

F-statistic 1595.464     Durbin-Watson stat 0.262061 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _LYK3 _ _ 3R c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_LYK3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής ΛΥK του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_GEN_DEIKT3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι η 

ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΛΥΚ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, δηλαδή 

για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,72% αντίστοιχα. Οι μετοχές αυτής της 

κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 

 

 

 

 

5.3.14 ΜΑΙΚ 

Πίνακας 5.3.14.1, Dependent Variable: R_MAIK3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 03:33   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.030761 0.004485 -6.858901 0.0000 

R_FTSE_BIOMHX3 0.818562 0.035255 23.21821 0.0000 
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R-squared 0.305762     Mean dependent var -0.033462 

Adjusted R-squared 0.305195     S.D. dependent var 0.188327 

S.E. of regression 0.156979     Akaike info criterion -0.863773 

Sum squared resid 30.16248     Schwarz criterion -0.855435 

Log likelihood 531.4931     Hannan-Quinn criter. -0.860636 

F-statistic 539.0851     Durbin-Watson stat 0.233957 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _MAIK3 _ _ 3R c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_MAIK3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής MAIK του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του κλάδου "Βιομηχανικά προϊόντα 

και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η MAIK μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, δηλαδή 

για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,82% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του δείκτη του 

κλάδου. 

 

 

Πίνακας 5.3.14.2, Dependent Variable: R_MAIK3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 03:33   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.017332 0.004580 -3.783916 0.0002 

R_GEN_DEIKT3 0.842990 0.037420 22.52780 0.0000 
     
     

R-squared 0.293099     Mean dependent var -0.033462 

Adjusted R-squared 0.292522     S.D. dependent var 0.188327 

S.E. of regression 0.158405     Akaike info criterion -0.845698 

Sum squared resid 30.71266     Schwarz criterion -0.837359 

Log likelihood 520.4126     Hannan-Quinn criter. -0.842560 

F-statistic 507.5020     Durbin-Watson stat 0.229108 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _MAIK3 _ _ 3R c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_MAIK3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής MAIK του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_GEN_DEIKT3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι η 

ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η MAIK μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, δηλαδή 

για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,84% αντίστοιχα. Οι μετοχές αυτής της 

κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 

 

 

 

5.3.15 ΜΕΒΑ 

Πίνακας 5.3.15.1, Dependent Variable: R_MEBA3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 03:34   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.002553 0.002846 -0.896864 0.3700 

R_FTSE_BIOMHX3 0.546706 0.022374 24.43449 0.0000 
     
     

R-squared 0.327858     Mean dependent var -0.004357 

Adjusted R-squared 0.327309     S.D. dependent var 0.121468 

S.E. of regression 0.099626     Akaike info criterion -1.773166 

Sum squared resid 12.14850     Schwarz criterion -1.764828 

Log likelihood 1088.951     Hannan-Quinn criter. -1.770029 

F-statistic 597.0444     Durbin-Watson stat 0.274804 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _MEBA3 _ _ 3R c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_MEBA3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής MEBA του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του κλάδου "Βιομηχανικά προϊόντα 

και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 
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Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η MEBA μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,55% αντίστοιχα. Οι 

μετοχές αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του 

δείκτη του κλάδου. 

 

Πίνακας 5.3.15.2, Dependent Variable: R_MEBA3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 03:35   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.006239 0.002931 2.128167 0.0335 

R_GEN_DEIKT3 0.553719 0.023949 23.12077 0.0000 
     
     

R-squared 0.303980     Mean dependent var -0.004357 

Adjusted R-squared 0.303411     S.D. dependent var 0.121468 

S.E. of regression 0.101380     Akaike info criterion -1.738257 

Sum squared resid 12.58009     Schwarz criterion -1.729919 

Log likelihood 1067.552     Hannan-Quinn criter. -1.735120 

F-statistic 534.5700     Durbin-Watson stat 0.261258 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _MEBA3 _ _ 3R c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_MEBA3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής MEBA του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_GEN_DEIKT3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι η 

ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η MEBA μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 
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δηλαδή για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,55% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 

 

 

 

5.3.16 ΜΕΤΚ 

 

Πίνακας 5.3.16.1, Dependent Variable: R_METK3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 03:35   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.015907 0.002303 6.905833 0.0000 

R_GEN_DEIKT3 0.756431 0.018819 40.19606 0.0000 
     
     

R-squared 0.568972     Mean dependent var 0.001433 

Adjusted R-squared 0.568620     S.D. dependent var 0.121289 

S.E. of regression 0.079662     Akaike info criterion -2.220424 

Sum squared resid 7.767500     Schwarz criterion -2.212086 

Log likelihood 1363.120     Hannan-Quinn criter. -2.217286 

F-statistic 1615.724     Durbin-Watson stat 0.142869 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 
 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _METK3 _ _ 3R c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_METK3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής METK του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_GEN_DEIKT3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι η 

ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η METK μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,76% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 
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Πίνακας 5.3.16.2, Dependent Variable: R_METK3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 03:36   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.003989 0.002021 1.973322 0.0487 

R_FTSE_BIOMHX3 0.774522 0.015890 48.74234 0.0000 
     
     

R-squared 0.659983     Mean dependent var 0.001433 

Adjusted R-squared 0.659705     S.D. dependent var 0.121289 

S.E. of regression 0.070753     Akaike info criterion -2.457600 

Sum squared resid 6.127411     Schwarz criterion -2.449262 

Log likelihood 1508.509     Hannan-Quinn criter. -2.454462 

F-statistic 2375.816     Durbin-Watson stat 0.140395 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _METK3 _ _ 3R c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_METK3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής METK του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του κλάδου "Βιομηχανικά προϊόντα 

και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η METK μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,77% αντίστοιχα. Οι 

μετοχές αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του 

δείκτη του κλάδου. 
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5.3.17 ΝΕΩΡΣ  

Πίνακας 5.3.17.1, Dependent Variable: R_NEORS3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 03:36   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.030543 0.007425 -4.113375 0.0000 

R_FTSE_BIOMHX3 0.461314 0.058371 7.903200 0.0000 
     
     

R-squared 0.048552     Mean dependent var -0.032065 

Adjusted R-squared 0.047775     S.D. dependent var 0.266345 

S.E. of regression 0.259904     Akaike info criterion 0.144624 

Sum squared resid 82.68156     Schwarz criterion 0.152963 

Log likelihood -86.65460     Hannan-Quinn criter. 0.147762 

F-statistic 62.46057     Durbin-Watson stat 0.093735 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _NEORS3 _ _ 3R c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_NEORS3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής ΝΕΩΡΣ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του κλάδου "Βιομηχανικά προϊόντα 

και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΝΕΩΡΣμπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,46% αντίστοιχα. Οι 

μετοχές αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του 

δείκτη του κλάδου. 

 

Πίνακας 5.3.17.2, Dependent Variable: R_NEORS3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 03:37   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
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 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.022229 0.007492 -2.967128 0.0031 

R_GEN_DEIKT3 0.514063 0.061205 8.398984 0.0000 
     
     

R-squared 0.054493     Mean dependent var -0.032065 

Adjusted R-squared 0.053720     S.D. dependent var 0.266345 

S.E. of regression 0.259092     Akaike info criterion 0.138361 

Sum squared resid 82.16534     Schwarz criterion 0.146700 

Log likelihood -82.81540     Hannan-Quinn criter. 0.141499 

F-statistic 70.54293     Durbin-Watson stat 0.094220 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _NEORS3 _ _ 3R c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_NEORS3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής ΝΕΩΡΣ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή, R_GEN_DEIKT3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι η 

ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΝΕΩΡΣ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,51% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 

 

 

 

5.3.18 ΝΙΟΥΣ 

Πίνακας 5.3.18.1, Dependent Variable: R_NIOUS3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 03:38   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.012685 0.003591 -3.532173 0.0004 

R_FTSE_BIOMHX3 0.480101 0.028231 17.00613 0.0000 
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R-squared 0.191123     Mean dependent var -0.014269 

Adjusted R-squared 0.190462     S.D. dependent var 0.139710 

S.E. of regression 0.125704     Akaike info criterion -1.308151 

Sum squared resid 19.34089     Schwarz criterion -1.299812 

Log likelihood 803.8966     Hannan-Quinn criter. -1.305013 

F-statistic 289.2086     Durbin-Watson stat 0.245679 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της _NIOUS3 _ _ 3R c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_NIOUS3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής ΝΙΟΥΣ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του κλάδου "Βιομηχανικά προϊόντα 

και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΝΙΟΥΣ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,48% αντίστοιχα. Οι 

μετοχές αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του 

δείκτη του κλάδου. 

 

Πίνακας 5.3.18.2, Dependent Variable: R_NIOUS3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 03:38   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.003555 0.003535 -1.005670 0.3148 

R_GEN_DEIKT3 0.559941 0.028879 19.38930 0.0000 
     
     

R-squared 0.234974     Mean dependent var -0.014269 

Adjusted R-squared 0.234349     S.D. dependent var 0.139710 

S.E. of regression 0.122249     Akaike info criterion -1.363888 

Sum squared resid 18.29238     Schwarz criterion -1.355549 

Log likelihood 838.0633     Hannan-Quinn criter. -1.360750 

F-statistic 375.9451     Durbin-Watson stat 0.254732 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _NIOUS3 _ _ 3R c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_NIOUS3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής ΝΙΟΥΣ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_GEN_DEIKT3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι η 

ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΝΙΟΥΣ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,56% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 

 

 

5.3.19 ΟΛΘ 

Πίνακας 5.3.19.1, Dependent Variable: R_OLTH3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 03:48   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.006450 0.002591 2.489265 0.0129 

R_FTSE_BIOMHX3 0.662062 0.020368 32.50462 0.0000 
     
     

R-squared 0.463287     Mean dependent var 0.004265 

Adjusted R-squared 0.462849     S.D. dependent var 0.123744 

S.E. of regression 0.090693     Akaike info criterion -1.961043 

Sum squared resid 10.06767     Schwarz criterion -1.952704 

Log likelihood 1204.119     Hannan-Quinn criter. -1.957905 

F-statistic 1056.551     Durbin-Watson stat 0.122507 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _OLTH3 _ _ 3R c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_OLTH3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής ΟΛΘ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του κλάδου "Βιομηχανικά προϊόντα 

και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 
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Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΟΛΘ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, δηλαδή 

για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,66% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του δείκτη του 

κλάδου. 

 

 

Πίνακας 5.3.19.2, Dependent Variable: R_OLTH3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 03:49   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.017968 0.002557 7.028001 0.0000 

R_GEN_DEIKT3 0.716110 0.020887 34.28550 0.0000 
     
     

R-squared 0.489893     Mean dependent var 0.004265 

Adjusted R-squared 0.489476     S.D. dependent var 0.123744 

S.E. of regression 0.088417     Akaike info criterion -2.011884 

Sum squared resid 9.568611     Schwarz criterion -2.003546 

Log likelihood 1235.285     Hannan-Quinn criter. -2.008747 

F-statistic 1175.495     Durbin-Watson stat 0.122120 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _OLTH3 _ _ 3R c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_OLTH3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής ΟΛΘ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_GEN_DEIKT3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι η 

ανεξάρτητη μεταβλητή\ 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΟΛΘ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, δηλαδή 
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για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,72% αντίστοιχα. Οι μετοχές αυτής της 

κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 

 

 

 

5.3.20 ΟΛΠ 

Πίνακας 5.3.20.1, Dependent Variable: R_OLP3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 03:50   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.005165 0.002429 2.126162 0.0337 

R_FTSE_BIOMHX3 0.754595 0.019097 39.51305 0.0000 
     
     

R-squared 0.560547     Mean dependent var 0.002675 

Adjusted R-squared 0.560188     S.D. dependent var 0.128221 

S.E. of regression 0.085034     Akaike info criterion -2.089897 

Sum squared resid 8.850513     Schwarz criterion -2.081558 

Log likelihood 1283.107     Hannan-Quinn criter. -2.086759 

F-statistic 1561.281     Durbin-Watson stat 0.122905 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _OLP3 _ _ 3R c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_OLP3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής ΟΛΠ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του κλάδου "Βιομηχανικά προϊόντα 

και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΟΛΠ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, δηλαδή 

για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,75% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του δείκτη του 

κλάδου. 
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Πίνακας 5.3.20.2, Dependent Variable: R_OLP3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 03:49   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.017835 0.002465 7.236379 0.0000 

R_GEN_DEIKT3 0.792251 0.020135 39.34671 0.0000 
     
     

R-squared 0.558468     Mean dependent var 0.002675 

Adjusted R-squared 0.558107     S.D. dependent var 0.128221 

S.E. of regression 0.085235     Akaike info criterion -2.085176 

Sum squared resid 8.892391     Schwarz criterion -2.076838 

Log likelihood 1280.213     Hannan-Quinn criter. -2.082039 

F-statistic 1548.164     Durbin-Watson stat 0.127851 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _OLP3 _ _ 3R c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_OLP3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής ΟΛΠ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_GEN_DEIKT3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι η 

ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΟΛΠ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, δηλαδή 

για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,79% αντίστοιχα. Οι μετοχές αυτής της 

κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 

 

 

 

 

5.3.21 ΠΑΙΡ 

Πίνακας 5.3.21.1, Dependent Variable: R_PAIR3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 03:50   

Sample (adjusted): 22 1247   
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Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.012601 0.006518 -1.933340 0.0534 

R_FTSE_BIOMHX3 0.472472 0.051237 9.221250 0.0000 
     
     

R-squared 0.064958     Mean dependent var -0.014160 

Adjusted R-squared 0.064194     S.D. dependent var 0.235838 

S.E. of regression 0.228142     Akaike info criterion -0.116063 

Sum squared resid 63.70796     Schwarz criterion -0.107724 

Log likelihood 73.14652     Hannan-Quinn criter. -0.112925 

F-statistic 85.03145     Durbin-Watson stat 0.142215 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _PAIR3 _ _ 3R c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_PAIR3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής ΠΑΙΡ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του κλάδου "Βιομηχανικά προϊόντα 

και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΠΑΙΡ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, δηλαδή 

για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,47% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του δείκτη του 

κλάδου. 

 

 

Πίνακας 5.3.21.2, Dependent Variable: R_PAIR3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 03:51   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.005850 0.006651 -0.879657 0.3792 

R_GEN_DEIKT3 0.434288 0.054335 7.992809 0.0000 
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R-squared 0.049605     Mean dependent var -0.014160 

Adjusted R-squared 0.048828     S.D. dependent var 0.235838 

S.E. of regression 0.230008     Akaike info criterion -0.099777 

Sum squared resid 64.75402     Schwarz criterion -0.091438 

Log likelihood 63.16309     Hannan-Quinn criter. -0.096639 

F-statistic 63.88499     Durbin-Watson stat 0.139289 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _PAIR3 _ _ 3R c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_PAIR3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής ΠΑΙΡ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_GEN_DEIKT3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι η 

ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΠΑΙΡ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, δηλαδή 

για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,43% αντίστοιχα. Οι μετοχές αυτής της 

κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 

 

 

5.3.22 ΠΕΤΡΟ 

Πίνακας 5.3.22.1, Dependent Variable: R_PETRO3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 03:51   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.017169 0.002571 -6.677586 0.0000 

R_FTSE_BIOMHX3 0.341032 0.020212 16.87278 0.0000 
     
     

R-squared 0.188700     Mean dependent var -0.018295 

Adjusted R-squared 0.188038     S.D. dependent var 0.099876 

S.E. of regression 0.089997     Akaike info criterion -1.976445 

Sum squared resid 9.913794     Schwarz criterion -1.968107 

Log likelihood 1213.561     Hannan-Quinn criter. -1.973308 

F-statistic 284.6907     Durbin-Watson stat 0.147051 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     



179 
 

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _PETRO3 _ _ 3R c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_PETRO3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής ΠΕΤΡΟ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του κλάδου "Βιομηχανικά προϊόντα 

και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΠΕΤΡΟ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,34% αντίστοιχα. Οι 

μετοχές αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του 

δείκτη του κλάδου. 

 

 

Πίνακας 5.3.22.2, Dependent Variable: R_PETRO3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 03:51   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.011809 0.002635 -4.482448 0.0000 

R_GEN_DEIKT3 0.338922 0.021524 15.74637 0.0000 
     
     

R-squared 0.168449     Mean dependent var -0.018295 

Adjusted R-squared 0.167770     S.D. dependent var 0.099876 

S.E. of regression 0.091114     Akaike info criterion -1.951790 

Sum squared resid 10.16126     Schwarz criterion -1.943451 

Log likelihood 1198.447     Hannan-Quinn criter. -1.948652 

F-statistic 247.9482     Durbin-Watson stat 0.142626 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _PETRO3 _ _ 3R c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_PETRO3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής ΠΕΤΡΟ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 
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μεταβλητή και R_GEN_DEIKT3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι η 

ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΠΕΤΡΟ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,34% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 

 

 

 

5.3.23 ΠΠΑΚ 

Πίνακας 5.3.23.1, Dependent Variable: R_PPAK3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 03:52   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.000956 0.008189 -0.116744 0.9071 

R_FTSE_BIOMHX3 0.639954 0.064371 9.941717 0.0000 
     
     

R-squared 0.074716     Mean dependent var -0.003068 

Adjusted R-squared 0.073960     S.D. dependent var 0.297847 

S.E. of regression 0.286621     Akaike info criterion 0.340315 

Sum squared resid 100.5533     Schwarz criterion 0.348654 

Log likelihood -206.6131     Hannan-Quinn criter. 0.343453 

F-statistic 98.83774     Durbin-Watson stat 0.109924 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _PPAK3 _ _ 3R c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_PPAK3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής ΠΠΑΚ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του κλάδου "Βιομηχανικά προϊόντα 

και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 
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μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΠΠΑΚ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,64% αντίστοιχα. Οι 

μετοχές αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του 

δείκτη του κλάδου. 

 

 

Πίνακας 5.3.23.2, Dependent Variable: R_PPAK3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 03:52   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.007243 0.008407 0.861569 0.3891 

R_GEN_DEIKT3 0.538859 0.068683 7.845555 0.0000 
     
     

R-squared 0.047880     Mean dependent var -0.003068 

Adjusted R-squared 0.047102     S.D. dependent var 0.297847 

S.E. of regression 0.290747     Akaike info criterion 0.368905 

Sum squared resid 103.4696     Schwarz criterion 0.377244 

Log likelihood -224.1391     Hannan-Quinn criter. 0.372043 

F-statistic 61.55273     Durbin-Watson stat 0.107178 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _PPAK3 _ _ 3R c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_PPAK3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής PPAK του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_GEN_DEIKT3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι η 

ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η PPAK μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, δηλαδή 

για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,54% αντίστοιχα. Οι μετοχές αυτής της 

κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 
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5.3.24 ΣΑΟΣ  

Πίνακας 5.3.24.1, Dependent Variable: R_SAOS3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 03:53   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.000358 0.004173 0.085873 0.9316 

R_FTSE_BIOMHX3 0.094726 0.032808 2.887323 0.0040 
     
     

R-squared 0.006765     Mean dependent var 4.58E-05 

Adjusted R-squared 0.005953     S.D. dependent var 0.146519 

S.E. of regression 0.146082     Akaike info criterion -1.007671 

Sum squared resid 26.12001     Schwarz criterion -0.999332 

Log likelihood 619.7023     Hannan-Quinn criter. -1.004533 

F-statistic 8.336635     Durbin-Watson stat 0.027608 

Prob(F-statistic) 0.003954    
     
     

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _SAOS3 _ _ 3R c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_SAOS3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής ΣΑΟΣ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή, R_FTSE_BIOMΗΧ3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του κλάδου "Βιομηχανικά προϊόντα και 

υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0040 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΣΑΟΣ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, δηλαδή 

για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,094% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του δείκτη του 

κλάδου. 
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Πίνακας 5.3.24.2, Dependent Variable: R_SAOS3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 03:53   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.003382 0.004194 0.806241 0.4203 

R_GEN_DEIKT3 0.174330 0.034266 5.087560 0.0000 
     
     

R-squared 0.020709     Mean dependent var 4.58E-05 

Adjusted R-squared 0.019908     S.D. dependent var 0.146519 

S.E. of regression 0.145053     Akaike info criterion -1.021809 

Sum squared resid 25.75332     Schwarz criterion -1.013470 

Log likelihood 628.3689     Hannan-Quinn criter. -1.018671 

F-statistic 25.88326     Durbin-Watson stat 0.029517 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _SAOS3 _ _ 3R c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_SAOS3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής ΣΑΟΣ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_GEN_DEIKT3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι η 

ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΣΑΟΣ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, δηλαδή 

για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,17% αντίστοιχα. Οι μετοχές αυτής της 

κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 

  



184 
 

5.3.25 ΣΠΙΝΤ   

Πίνακας 5.3.25.1, Dependent Variable: R_SPINT3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 03:54   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.037294 0.006905 -5.400962 0.0000 

R_FTSE_BIOMHX3 0.462049 0.054281 8.512103 0.0000 
     
     

R-squared 0.055888     Mean dependent var -0.038819 

Adjusted R-squared 0.055116     S.D. dependent var 0.248646 

S.E. of regression 0.241697     Akaike info criterion -0.000634 

Sum squared resid 71.50295     Schwarz criterion 0.007705 

Log likelihood 2.388492     Hannan-Quinn criter. 0.002504 

F-statistic 72.45590     Durbin-Watson stat 0.183360 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _ 3 _ _ 3R SPINT c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_SPINT3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής ΣΠΙΝΤ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του κλάδου "Βιομηχανικά προϊόντα 

και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΣΠΙΝΤ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,46% αντίστοιχα. Οι 

μετοχές αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του 

δείκτη του κλάδου. 
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Πίνακας 5.3.25.2, Dependent Variable: R_SPINT3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 03:54   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.027048 0.006863 -3.941065 0.0001 

R_GEN_DEIKT3 0.615183 0.056069 10.97184 0.0000 
     
     

R-squared 0.089544     Mean dependent var -0.038819 

Adjusted R-squared 0.088800     S.D. dependent var 0.248646 

S.E. of regression 0.237350     Akaike info criterion -0.036933 

Sum squared resid 68.95396     Schwarz criterion -0.028595 

Log likelihood 24.64013     Hannan-Quinn criter. -0.033796 

F-statistic 120.3813     Durbin-Watson stat 0.192601 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _SPINT3 _ _ 3R c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_SPINT3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής ΣΠΙΝΤ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή, R_GEN_DEIKT3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι η 

ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΣΠΙΝΤ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,615% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 

 

 

5.3.26 ΦΛΕΞΟ 

Πίνακας 5.3.26.1, Dependent Variable: R_FLEXO3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 03:56   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
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 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.009892 0.004647 -2.128744 0.0335 

R_FTSE_BIOMHX3 0.514978 0.036531 14.09720 0.0000 
     
     

R-squared 0.139683     Mean dependent var -0.011592 

Adjusted R-squared 0.138980     S.D. dependent var 0.175295 

S.E. of regression 0.162658     Akaike info criterion -0.792700 

Sum squared resid 32.38427     Schwarz criterion -0.784361 

Log likelihood 487.9249     Hannan-Quinn criter. -0.789562 

F-statistic 198.7309     Durbin-Watson stat 0.089913 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _FLEXO3 _ _ 3R c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_FLEXO3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής ΦΛΕΞΟ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του κλάδου "Βιομηχανικά προϊόντα 

και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΦΛΕΞΟ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,515% αντίστοιχα. Οι 

μετοχές αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του 

δείκτη του κλάδου. 

 

 

 

Πίνακας 5.3.26.2, Dependent Variable: R_FLEXO3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 03:56   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.002105 0.004765 -0.441822 0.6587 

R_GEN_DEIKT3 0.495772 0.038928 12.73565 0.0000 
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R-squared 0.117008     Mean dependent var -0.011592 

Adjusted R-squared 0.116287     S.D. dependent var 0.175295 

S.E. of regression 0.164788     Akaike info criterion -0.766685 

Sum squared resid 33.23778     Schwarz criterion -0.758347 

Log likelihood 471.9781     Hannan-Quinn criter. -0.763548 

F-statistic 162.1967     Durbin-Watson stat 0.084794 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _FLEXO3 _ _ 3R c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_FLEXO3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής ΦΛΕΞΟ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_GEN_DEIKT3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι η 

ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΦΛΕΞΟ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,49% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 

 

 

5.3.27 ΦΡΙΓΟ 

Πίνακας 5.3.27.1, Dependent Variable: R_FRIGO3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 03:57   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.005418 0.003055 -1.773541 0.0764 

R_FTSE_BIOMHX3 1.072607 0.024015 44.66445 0.0000 
     
     

R-squared 0.619747     Mean dependent var -0.008957 

Adjusted R-squared 0.619437     S.D. dependent var 0.173335 

S.E. of regression 0.106930     Akaike info criterion -1.631658 

Sum squared resid 13.99520     Schwarz criterion -1.623319 

Log likelihood 1002.206     Hannan-Quinn criter. -1.628520 

F-statistic 1994.913     Durbin-Watson stat 0.111437 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _FRIGO3 _ _ 3R c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_FRIGO3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής ΦΡΙΓΟ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του κλάδου "Βιομηχανικά προϊόντα 

και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μεγαλύτερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΦΡΙΓΟ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία επιθετική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 1,073% αντίστοιχα. Οι 

μετοχές αυτής της κατηγορίας επομένως υπεραντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του 

δείκτη του κλάδου. 

 

 

Πίνακας 5.3.27.2, Dependent Variable: R_FRIGO3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 03:57   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.010323 0.003566 2.895068 0.0039 

R_GEN_DEIKT3 1.007597 0.029130 34.58948 0.0000 
     
     

R-squared 0.494305     Mean dependent var -0.008957 

Adjusted R-squared 0.493892     S.D. dependent var 0.173335 

S.E. of regression 0.123313     Akaike info criterion -1.346560 

Sum squared resid 18.61211     Schwarz criterion -1.338221 

Log likelihood 827.4412     Hannan-Quinn criter. -1.343422 

F-statistic 1196.432     Durbin-Watson stat 0.102834 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _FRIGO3 _ _ 3R c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_FRIGO3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής ΦΡΙΓΟ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 
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μεταβλητή και R_GEN_DEIKT3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι η 

ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μεγαλύτερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΦΡΙΓΟ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία επιθετική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 1,01% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υπεραντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 

 

 

 

5.3.28 ΧΑΙΔΕ 

Πίνακας 5.3.28.1, Dependent Variable: R_XAIDE3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 03:58   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.015769 0.005456 -2.890028 0.0039 

R_FTSE_BIOMHX3 0.421572 0.042893 9.828338 0.0000 
     
     R-squared 0.073146     Mean dependent var -0.017161 

Adjusted R-squared 0.072389     S.D. dependent var 0.198303 

S.E. of regression 0.190990     Akaike info criterion -0.471558 

Sum squared resid 44.64823     Schwarz criterion -0.463219 

Log likelihood 291.0649     Hannan-Quinn criter. -0.468420 

F-statistic 96.59623     Durbin-Watson stat 0.146561 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _XAIDE3 _ _ 3R c b R FTSE BIOMHX     . 

Όπου R_XAIDE3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής ΧΑΙΔΕ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_FTSE_BIOMΗΧ3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του κλάδου "Βιομηχανικά προϊόντα 

και υπηρεσίες" του Χ.Α.) είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 
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ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΧΑΙΔΕ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του FTSE Βιομηχ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,42% αντίστοιχα. Οι 

μετοχές αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του 

δείκτη του κλάδου. 

 

Πίνακας 5.3.28.2, Dependent Variable: R_XAIDE3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 03:58   

Sample (adjusted): 22 1247   

Included observations: 1226 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.003553 0.005169 -0.687346 0.4920 

R_GEN_DEIKT3 0.711157 0.042226 16.84154 0.0000 
     
     

R-squared 0.188134     Mean dependent var -0.017161 

Adjusted R-squared 0.187470     S.D. dependent var 0.198303 

S.E. of regression 0.178751     Akaike info criterion -0.604018 

Sum squared resid 39.10906     Schwarz criterion -0.595680 

Log likelihood 372.2632     Hannan-Quinn criter. -0.600881 

F-statistic 283.6376     Durbin-Watson stat 0.167840 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Το ζητούμενο υπόδειγμα είναι γραμμικό της μορφής _ 3 _ _ 3R RXAIDE c b R GEN DEIKT     . 

Όπου R_XAIDE3 (οι μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής ΧΑΙΔΕ του Χ.Α.) είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή και R_GEN_DEIKT3 (οι μηνιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.) είναι η 

ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του ± 2, το 

Prob.= 0,0000 και απορρίπτουμε την H0. Το πρόσημο στο beta είναι θετικό και μικρότερο της 

μονάδας οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής και η ΧΑΙΔΕ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμυντική μετοχή, 

δηλαδή για κάθε ±1 % του Γ.Δ. η τιμή της μεταβάλλεται κατά 0,71% αντίστοιχα. Οι μετοχές 

αυτής της κατηγορίας επομένως υποαντιδρούν σε μια ανοδική ή πτωτική κίνηση του Γ.Δ.. 
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5.4 Συγκεντρωτικός πίνακας των beta ανά εταιρεία και είδος απόδοσης  

 

Παρακάτω παρατίθενται ο συγκεντρωτικός πίνακας όλων των beta από τις πραγματοποιηθείσες 

παλινδρομήσεις για κάθε εταιρεία σε σχέση με τον δείκτη του κλάδου και τον γενικό δείκτη 

αντίστοιχα, τόσο σε επίπεδο εβδομαδιαίων, όσο και σε επίπεδο μηνιαίων αποδόσεων. Πρέπει να 

τονιστεί ότι οι σκιασμένες με κόκκινο χρώμα εταιρείες δε θα ληφθούν υπόψη κατά την εξαγωγή 

των τελικών συμπερασμάτων είτε γιατί τελούν, στις τρέχουσες συνεδριάσεις του Χ.Α., υπό 

αναστολή διαπραγμάτευσης, είτε γιατί θεωρούνται υπερτιμημένες βάσει της αξιολόγησης των 

αριθμοδεικτών τους (ΟΛΠ & ΦΡΙΓΟ). Τέλος, όσον αφορά τις μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής 

ΒΙΣ δε θα ληφθούν υπόψη λόγω μη στατιστικής σημαντικότητας του δείγματος. 

Πίνακας 5.4, Συγκεντρωτικός πίνακας των beta ανά εταιρεία και είδος απόδοσης  

 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Σύμβολο Χ.Α.) 

FTSE  

BIOMHX. 

ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ 

FTSE 

BIOMHX. 

ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ 

1.  ΑΛΚΑΤ 0,514 0,591 0,607 0,586 

2.  ΒΙΟΧΚ 1,304 1,092 1,279 1,119 

3. ΒΙΣ 0,182 0,219 0,023 0,040 

4. ΒΟΣΥΣ 0,236 0,258 0,197 0,245 

5. ΓΕΒΚΑ 0,352 0,422 0,355 0,446 

6. ΔΙΟΝ 0,841 0,777 0,820 0,506 

7. ΕΛΚΑ 1,017 1,074 1,018 1,031 

8. ΕΛΤΚ 0,350 0,418 0,328 0,424 

9. ΕΣΥΜΒ 0,125 0,148 0,062 0,078 

10. ΙΜΠΕ 0,478 0,587 0,534 0,791 

11. ΚΑΡΤΖ 0,195 0,198 0,360 0,405 

12. ΚΛΕΜ 0,610 0,676 0,738 0,804 

13. ΛΥΚ 0,559 0,665 0,643 0,725 

14. ΜΑΙΚ 0,595 0,587 0,818 0,842 

15. ΜΕΒΑ 0,456 0,433 0,546 0,553 

16. ΜΕΤΚ 0,863 0,771 0,774 0,756 

17. ΝΕΟΡΣ 0,401 0,403 0,461 0,514 

18. ΝΙΟΥΣ 0,458 0,523 0,480 0,559 

19. ΟΛΘ 0,603 0,659 0,662 0,716 

20. ΟΛΠ 0,696 0,728 0,754 0,792 

21. ΠΑΙΡ 0,445 0,427 0,472 0,434 

22. ΠΕΤΡΟ 0,213 0,206 0,341 0,338 

23. ΠΠΑΚ 0,405 0,378 0,639 0,538 

24. ΣΑΟΣ 0,059 0,064 0,094 0,174 

25. ΣΠΙΝΤ 0,299 0,395 0,462 0,615 

26. ΦΛΕΞΟ 0,200 0,207 0,514 0,495 

27. ΦΡΙΓΟ 0,888 0,765 1,072 1,007 

28. ΧΑΙΔΕ 0,530 0,607 0,421 0,711 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 

Και φτάνουμε στο συμπέρασμα. Ένα συμπέρασμα που προκύπτει από υπολογισμούς βασικών 

αριθμοδεικτών τόσο σε επίπεδο εταιρείας, όσο και σε επίπεδο κλάδου. Σε ένα συμπέρασμα από 

πολλές ομολογουμένως παλινδρομήσεις. Μία εύκολη υπόθεση για έναν ειδικό και συνάμα 

έμπειρο Χρηματοοικονομικό Αναλυτή. Όχι φυσικά του αρχάριου είδους μου. Βέβαια, ο George 

Goodman έχει πει πως," the experience is a flame that illuminates only those who has burned".  

Η περίοδος που αναλύθηκε δε θεωρείται μεγάλη, αλλά αποτυπώνει την πιο δύσκολη 

πενταετία που διανύει η ελληνική οικονομία, που διανύει το Χρηματιστήριο Αθηνών. Μέσα στις 

επόμενες γραμμές θα επιχειρήσουμε εν συντομία να αποτυπώσουμε όσα αναλύθηκαν ενδελεχώς 

στα προηγούμενα κεφάλαια και πιο συγκεκριμένα όσα αποτυπώθηκαν στο 4
ο
  & 5

ο
 κεφάλαιο 

της παρούσης διπλωματικής. Δηλαδή θα παρουσιαστούν οι καλύτερες εταιρείες του κλάδου 

βάσει των αριθμοδεικτών, αλλά και οι καλύτερες εταιρείες βάσει του αποτελέσματος του beta. 

Η αξιολόγηση κάθε εταιρείας του κλάδου μέσω των αριθμοδεικτών μας οδήγησε στην 

επιλογή των μετοχών της ΚΑΡΑΤΖΗΣ Α.Ε., της MEVACO A.E., του ομίλου ΜΕΤΚΑ, της  

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. και της μετοχής του ΟΛΘ. Αναλυτικότερα, η πορεία της 

ΚΑΡΑΤΖΗΣ Α.Ε. κρίθηκε ικανοποιητική ως προς το σκέλος των κερδών κατά την εξεταζόμενη 

περίοδο με μόνη εμφάνιση μείωσης τους το έτος 2012. Οι πωλήσεις της εταιρείας συνεχίζουν τις 

αυξητικές τάσεις, αν και πιο περιορισμένες, από αυτές του 2011. Η πλειονότητα των 

αριθμοδεικτών της εταιρείας βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα και καλύτερα από τις 

αντίστοιχες τιμές των αριθμοδεικτών του κλάδου. Η επόμενη μετοχή αφορά την εταιρεία 

MEVACO η οποία παρουσιάζει μία σημαντικά θετική πορεία στον τομέα των κερδών της στη 

διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου και πιο συγκεκριμένα από το 2010 και έπειτα, στον τομέα 

των πωλήσεων κυριαρχούν και εκεί οι αυξητικές τάσεις με ιδιαίτερα υψηλές μεταβολές να 

παρατηρούνται στο κλείσιμο της χρήσης του 2011. Παρατηρώντας τις τιμές τόσο του P/E, όσο 

και του P/BV διαπιστώνουμε ότι η μετοχή ΜΕΒΑ μπορεί να χαρακτηριστεί ως υποτιμημένη 

γεγονός το οποίο οφείλεται στην υποεκτίμηση των δυνατότητων της. Συνεχίζοντας, στην 



193 
 

επόμενη επιλεγμένη μετοχή του ομίλου ΜΕΤΚΑ διαπιστώσαμε τις ιδιαίτερα μεγάλες αυξήσεις 

των κερδών στη χρήση του 2011, τις αυξητικές πορείες στο σύνολο των πωλήσεων αλλά με μία 

έντονη διόρθωση το 2012. Οι συνολικές και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τόσο στην 

τρέχουσα χρήση, όσο και στην τελευταία ετήσια χρήση του 2012 παρουσιάζονται μειούμενες. 

Επίσης, η πλειονότητα των αριθμοδεικτών που εξετάσαμε βρισκόταν πάνω από τις αντίστοιχες 

τιμές του κλάδου. Πρέπει να τονιστούν τα αποτελέσματα τόσο της αποδοτικότητας των ιδίων 

κεφαλαίων, αλλά και της αποδοτικότητας του ενεργητικού τα οποία αν και ιδιαίτερα χαμηλά 

βρίσκονται σε καλύτερη φάση από το μέσο όρο του κλάδου. Η ανάλυση του δείκτη P/E 

διαχρονικά μας υποδηλώνει μία υποτιμημένη μετοχή είτε από τους επενδυτές, είτε από την 

αγορά. Τέλος η ρευστότητα της επιχείρησης βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα διαχρονικά 

ακόμη και αν υπολείπεται σε ορισμένες χρήσεις από την αντίστοιχη άμεση ρευστότητα που 

παρουσιάζει ο κλάδος. Η επόμενη μετοχή είναι της εταιρείας ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 

Α.Ε.Ε. η οποία βάσει της συνολικής αποτίμηση των αριθμοδεικτών προδιαγράφει θετικές 

προοπτικές πάρα τις όποιες εμφανίσεις ζημιών σε ορισμένες χρήσεις της εξεταζόμενης περιόδου. 

Αναλυτικότερα η εταιρεία έχει καλύτερη αποδοτικότητα τόσο του ενεργητικού της, όσο και των 

ιδίων κεφαλαίων της αν και παρουσιάζεται μία πτωτική τάση. Η διαχρονική αξιολόγηση του P/E 

μας δίνει μία εκτίμηση υποτιμημένης μετοχής που δεν προτιμάται από τους επενδυτές κάτι που 

επιβεβαιώνεται και από τις τιμές που λαμβάνει το P/BV στο σύνολο της εξεταζόμενης περιόδου 

θεωρώντας έτσι τη χρηματιστηριακή αξία της μετοχής ΝΙΟΥΣ υποτιμημένη σε σχέση με την 

αξία των περιουσιακών της στοιχείων. Η τελευταία επιλεγόμενη μετοχή βάσει των 

αριθμοδεικτών είναι αυτή του ΟΛΘ με τη συνολική εικόνα της εταιρείας να είναι αξιόλογη, 

καθώς τα κέρδη βαίνουν αυξητικά, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας και το ενεργητικό της 

βελτιώνονται διαχρονικά. Επίσης, πρέπει να τονιστούν και οι προσπάθειες μείωσης τόσο των 

συνολικών, όσο και των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων του ΟΛΘ. Η διοίκηση του ΟΛΘ 

χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους της για την επίτευξη κερδών και βελτιώνει αποδοτικά τα 

ιδία κεφάλαια της εταιρείας. Σε επίπεδο P/E η μετοχή του ΟΛΘ υπολείπεται των αντίστοιχων 

τιμών των μετοχών του κλάδου γεγονός που σηματοδοτεί μία υποτιμημένη μετοχή από την 

αγορά και επιβεβαιώνεται από τις χρήσεις του 2010 και 2011. Επίσης, τα μικτά περιθώρια 

κέρδους, όπως και τα καθαρά περιθώρια βαίνουν αυξητικά κατά την εξεταζόμενη πενταετία. 

Τέλος, η άμεση ρευστότητα της εταιρείας βρίσκεται σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα σε σχέση με 

τις αντίστοιχες τιμές του αριθμοδείκτη του κλάδου. 
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Το δεύτερο μέρος των συμπερασμάτων προέρχεται βάσει της επιλογής μετοχών μέσω 

του υπολογισμού του beta. Σύμφωνα με τον Καθηγητή κ. Νούλα η επίτευξη υψηλότερων 

αποδόσεων πάνω από τη μέση κανονική απόδοση, για ένα δεδομένο επίπεδο κινδύνου, μπορεί 

να προέλθει μέσω της επιλογής μετοχών οι οποίες θεωρούνται υποτιμημένες και εφόσον οι 

αγοραπωλησίες αυτών των μετοχών γίνονται την κατάλληλη στιγμή. Δηλαδή εάν υπάρχει 

πρόβλεψη για ανοδική κίνηση της αγοράς, θα πρέπει να επιλεχθούν μετοχές με υψηλό beta, ενώ 

αντίθετα σε περιόδους διόρθωσης να επιλεχθούν μετοχές με χαμηλό beta. Βασιζόμενοι στην 

παραπάνω παραδοχή, καθώς και στα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων καταλήγουμε στις 

εξής επιλογές:  

Αρχικά, σε περιόδους που προβλέπεται ανοδική κίνηση της αγοράς και λαμβάνοντας 

υπόψη τις εβδομαδιαίες αποδόσεις των μετοχών, τα υψηλότερα beta, κατά φθίνουσα κατάταξη, 

παρουσιάζει η μετοχή της εταιρείας CABLEL ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., ακολουθεί η 

μετοχή του ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΤΚΑ, του ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ DIONIC, της ΚLEEMANN και 

κλείνουμε με τη μετοχή του ΟΛΘ. Στην περίπτωση των μηνιαίων αποδόσεων η κατάταξη κατά 

φθίνουσα σειρά βάσει των υψηλότερων beta των εταιρειών έχει ως εξής: Ξεκινάμε με τη μετοχή 

της CABLEL ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., ακολουθεί η μετοχή του ΟΜΙΛΟΥ Μ.Ι. 

ΜΑΙΛΛΗΣ, της ΚLEEMANN, του ομίλου ΜΕΤΚΑ και κλείνουμε με τη μετοχή του ΟΛΘ. 

Αντίθετα, σε περιόδους που προβλέπεται καθοδική κίνηση της αγοράς και λαμβάνοντας 

υπόψη τις εβδομαδιαίες αποδόσεις των μετοχών, τα χαμηλότερα beta κατά αύξουσα κατάταξη, 

παρουσιάζουν οι μετοχές της εταιρείας ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ακολουθεί η μετοχή της εταιρείας 

της ΚΑΡΑΤΖΗΣ Α.Ε., της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε., της FLEXOPACK 

Α.Ε.Β.Ε.Π. και κλείνουμε με τη μετοχή της ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.. Στην 

περίπτωση των μηνιαίων αποδόσεων η κατάταξη κατά αύξουσα σειρά βάσει των χαμηλότερων 

beta των εταιρειών έχει ως εξής: Ξεκινάμε με τη μετοχή της εταιρείας ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, 

ακολουθεί η μετοχή της εταιρείας ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E., η μετοχή του ΟΜΙΛΟΥ 

ΕΛΤΡΑΚ, η μετοχή της ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. και κλείνουμε με τη μετοχή της 

ΚΑΡΑΤΖΗΣ Α.Ε.. 

Κλείνοντας, πρέπει να τονιστεί ότι η παραπάνω επιλογή μετοχών δε σημαίνει κατ' ανάγκη και 

επίτευξη υψηλών αποδόσεων, καθώς ο Andre Kostolany έχει πει πως "Το χρηματιστ ριο ε ναι 

90% ψυχολογ α και 10%  λα τα  λλα." 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Παρακάτω παρατίθενται τα οικονομικά στοιχεία των ισολογισμών των υπό ανάλυση εταιρειών 

τα οποία απαιτήθηκαν για τον υπολογισμό των αριθμοδεικτών. Όλα τα στοιχεία των ετών 

βασίζονται σε επίπεδο εταιρείας και όχι ομίλου προερχόμενα για τις χρήσεις του 2008 έως 2012 

από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενώ τα στοιχεία του 2013 προέρχονται από τις 

ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του τρέχοντος έτους. 

 

 

 

 

ΑΛΚΑΤ 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2.902.000,00          1.973.000,00 -         2.448.000,00          3.455.000,00 -         695.000,00 -            28.000,00 -              

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 2.369.000,00          1.999.000,00 -         1.718.000,00          2.962.000,00 -         627.000,00 -            189.000,00 -            

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 31.674.000,00        28.755.000,00        29.721.000,00        26.856.000,00        25.865.000,00        25.676.000,00        

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 19.624.000,00        18.336.175,00        15.085.950,00        12.816.925,00        14.840.650,00        13.982.100,00        

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 115.829.000,00       68.037.000,00        91.747.000,00        71.011.000,00        118.925.000,00       52.393.000,00        

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 10.791.000,00        4.895.000,00          8.297.000,00          3.296.000,00          6.750.000,00          3.662.000,00          

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 5,16                       4,69                       4,85                       4,38                       4,22                       4,19                       

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 25.099.000,00        23.028.000,00        38.897.000,00        34.761.000,00        34.004.000,00        22.122.000,00        

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 6.132.500,00          6.132.500,00          6.132.500,00          6.132.500,00          6.132.500,00          6.132.500,00          

ΤΙΜΗ 31/12 3,20                       2,99                       2,46                       2,09                       2,42                       2,28                       

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 56.773.000,00        51.783.000,00        68.618.000,00        61.617.000,00        59.869.000,00        47.798.000,00        

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 19.157.000,00        19.084.000,00        19.107.000,00        18.389.000,00        17.637.000,00        18.779.000,00        

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 21.787.000,00        20.376.000,00        35.028.000,00        32.584.000,00        31.279.000,00        19.157.000,00        

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 11.930.000,00        6.958.000,00          14.111.000,00        16.288.000,00        15.079.000,00        9.970.000,00          

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 1.855.000,000 -       920.000,000 -          3.000,000               613.000,000 -          -                         3.000,000 -              

ΒΙΟΧΚ 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 33.202.000,00        3.911.000,00          666.000,00 -            1.446.000,00 -         1.525.000,00 -         34.573.000,00 -       

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 32.076.000,00        207.000,00 -            27.000,00 -              1.530.000,00 -         318.000,00 -            39.515.000,00 -       

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 952.707.000,00       940.926.000,00       941.746.000,00       940.201.000,00       939.885.000,00       935.449.000,00       

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 821.833.254,92       791.912.141,27       807.870.068,55       602.411.754,82       781.938.436,72       865.717.554,94       

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6.000,00                -                         -                         -                         -                         776.473.000,00       

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 5.000,00                -                         -                         -                         -                         42.394.000,00        

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 4,78                       4,72                       4,72                       4,71                       4,71                       4,69                       

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 25.000.000,00        22.385.000,00        18.693.000,00        16.362.000,00        14.559.000,00        19.430.000,00        

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 199.474.091           199.474.091           199.474.091           199.474.091           199.474.091           199.474.091           

ΤΙΜΗ 31/12 4,12 3,97 4,05 3,02 3,92 4,34

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 977.707.000,00       963.311.000,00       960.439.000,00       956.563.000,00       954.444.000,00       954.880.000,00       

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 858.900.000,00       924.824.000,00       911.235.000,00       934.915.000,00       936.032.000,00       934.887.000,00       

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 7.909.000,00          5.278.000,00          3.856.000,00          1.608.000,00          1.012.000,00          1.768.000,00          

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ -                         -                         -                         -                         -                         -                         

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 32.076.000,000       188.000,000           819.000,000           1.544.000,000 -       317.000,000 -          44.118.000,000 -      

ΒΙΣ 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 695.460,94             932.479,32             242.410,67             64.886,68 -              933.760,55 -            144.231,87 -            

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 768.666,90             677.889,00             512.150,18             167.761,64 -            1.120.627,18 -         179.159,09 -            

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 15.565.734,32        16.243.623,32        16.755.773,50        16.588.011,86        15.467.384,68        15.288.225,59        

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 6.806.982,00          8.744.736,00          3.577.392,00          3.229.590,00          3.478.020,00          3.130.218,00          

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 31.526.432,56        26.430.767,37        27.601.806,61        26.250.296,97        25.230.430,83        12.475.064,69        

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 6.583.708,04          6.199.735,24          5.356.229,02          4.301.541,83          3.738.550,43          2.287.131,59          

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 3,13                       3,27                       3,37                       3,34                       3,11                       3,08                       

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 36.497.520,70        33.798.584,19        34.080.952,90        31.360.285,06        28.423.527,72        28.047.761,04        

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 4.968.600               4.968.600               4.968.600               4.968.600               4.968.600               4.968.600               

ΤΙΜΗ 31/12 1,37 1,76 0,72 0,65 0,7 0,63

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 52.063.255,02        50.042.207,51        50.836.726,40        47.948.296,92        43.890.912,40        43.335.986,63        

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.573.367,03        29.544.476,73        28.148.432,32        26.986.788,62        26.530.237,50        26.161.008,31        

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 14.667.121,59        13.884.264,69        16.904.267,56        25.034.805,32        13.782.463,83        13.989.808,53        

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 4.746.468,42          5.299.416,51          5.879.408,82          5.058.870,17          3.317.152,46          4.179.440,54          

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 333.284,230           -                         -                         -                         -                         -                         
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ΒΟΣΥΣ 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 3.992.000,00          1.344.000,00 -         1.555.000,00          1.219.000,00 -         954.000,00 -            198.000,00 -            

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 2.767.000,00          1.487.000,00 -         911.000,00             987.000,00 -            1.230.000,00 -         194.000,00 -            

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 27.341.000,00        26.680.000,00        25.602.000,00        22.422.000,00        19.911.000,00        19.751.000,00        

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 9.424.250,00          7.210.500,00          5.439.500,00          6.641.250,00          5.692.500,00          5.958.150,00          

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 35.035.000,00        24.785.000,00        27.710.000,00        20.430.000,00        14.792.000,00        3.638.000,00          

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 13.505.000,00        8.865.000,00          10.016.000,00        6.850.000,00          5.419.000,00          1.365.000,00          

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 4,32                       4,22                       4,05                       3,54                       3,15                       3,12                       

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 20.354.000,00        14.802.000,00        16.313.000,00        13.232.000,00        11.482.000,00        9.727.000,00          

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 6.325.000,00          6.325.000,00          6.325.000,00          6.325.000,00          6.325.000,00          6.325.000,00          

ΤΙΜΗ 31/12 1,49 1,14 0,86 1,05 0,9 0,942

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 47.696.000,00        41.483.000,00        41.914.000,00        35.654.000,00        31.393.000,00        29.478.000,00        

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 23.392.000,00        21.635.000,00        20.385.000,00        18.498.000,00        18.318.000,00        18.151.000,00        

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 15.133.000,00        11.381.000,00        13.726.000,00        11.801.000,00        10.671.000,00        8.876.000,00          

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 5.600.000,00          5.528.000,00          4.988.000,00          4.283.000,00          3.134.000,00          3.440.000,00          

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 1.265.000,000 -       -                         1.518.000,000 -       1.000,000 -              -                         1.000,000 -              

ΓΕΒΚΑ 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2.649.453,64          1.359.880,01          156.030,30             980.177,38             250.056,40 -            304.707,17             

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 1.971.566,66          954.038,16             10.504,51 -              757.966,95             249.982,24 -            194.697,26             

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 20.361.081,33        20.593.319,49        20.221.914,98        20.979.881,93        20.320.879,69        20.437.321,87        

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 9.624.000,00          9.142.800,00          5.293.200,00          7.819.500,00          9.672.120,00          8.300.700,00          

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 36.102.553,93        28.685.949,05        22.039.594,61        25.025.329,19        18.565.007,95        6.747.116,16          

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 9.253.068,63          6.573.395,91          4.908.949,31          5.552.334,24          3.678.884,76          1.518.203,82          

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 0,85                       0,86                       0,84                       0,87                       0,84                       0,85                       

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 20.185.332,06        15.064.105,33        12.254.454,06        10.536.091,32        8.458.834,74          7.153.276,21          

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 24.060.000,00        24.060.000,00        24.060.000,00        24.060.000,00        24.060.000,00        24.060.000,00        

ΤΙΜΗ 31/12 0,4 0,38 0,22 0,325 0,402 0,345

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 40.546.413,39        35.657.424,82        32.476.369,04        31.515.973,25        28.779.714,43        27.590.598,08        

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9.551.825,95          9.118.248,94          9.004.534,16          8.693.161,42          10.072.815,26        9.987.708,56          

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 10.726.207,94        13.166.825,00        7.650.861,47          3.607.928,47          3.558.480,57          3.735.939,37          

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 12.302.347,38        11.536.580,67        10.403.912,98        10.338.790,11        9.181.059,29          8.722.660,84          

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 727.237,570 -          722.990,610 -          4.788,450 -              367.607,820 -          411.432,75 -            4.034,37 -               

ΔΙΟΝ 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 952.025,00             357.310,00             781.777,00 -            17.447.842,00 -       5.756.305,00 -         2.306.108,00 -         

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 767.344,00             136.697,00             961.291,00 -            17.315.615,00 -       5.226.538,00 -         2.394.311,00 -         

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 24.295.890,00        23.447.801,00        22389752 7.652.027,00          2.425.490,00          63.353,00 -              

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 19.093.790,76        12.773.193,84        11.611.994,40        30.782.385,16        6.901.487,78          721.519,20             

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 49.220.734,00        43.125.046,00        46.260.983,00        39.752.278,00        19.497.499,00        10.550.400,00        

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 8.913.528,00          8.908.866,00          7.616.797,00          3.376.094,00          1.101.848,00          2.182.301,00          

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 0,84                       0,81                       0,77                       0,26                       0,08                       0,01 -                      

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 48.718.780,00        48.785.672,00        44.872.477,00        54.210.643,00        54.276.971,00        56.114.828,00        

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 28.929.986,00        29.029.986,00        29.029.986,00        29.039.986,00        31.370.399,00        7.842.600,00          

ΤΙΜΗ 31/12 0,66 0,44 0,4 1,06 0,22 0,092

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 73.014.670,00        72.233.474,00        67.262.229,00        61.862.670,00        56.702.461,00        56.051.475,00        

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 20.548.541,00        21.460.181,00        23.353.148,00        19.423.035,00        20.005.912,00        20.011.308,00        

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 27.792.519,00        27.355.598,00        40.367.473,00        51.952.555,00        54.120.895,00        55.599.687,00        

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 7.481.561,00          8.449.110,00          6.025.662,00          5.481.726,00          7.164.496,00          5.508.868,00          

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 722.613,000 -          264.774,000 -          47.800,000 -            6,000 -                    2.402,00 -               -                         

ΕΛΚΑ 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2.425.989,00          1.668.563,00 -         38.690,00               1.640.885,00          8.904.059,00 -         5.656.624,00 -         

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 3.288.359,00          1.550.753,00 -         173.891,00 -            1.094.657,00          6.930.795,00 -         5.343.456,00 -         

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 76.164.904,00        76.012.516,00        76.229.479,00        94.535.796,00        87.435.416,00        81.874.610,00        

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 39.205.958,40        38.116.904,00        25.865.042,00        33.682.850,40        54.956.229,60        46.092.321,60        

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 257.812.608,00       188.315.126,00       257.628.647,00       326.655.026,00       363.521.879,00       142.499.488,00       

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 11.946.948,00        8.056.060,00          11.330.822,00        17.001.312,00        7.424.086,00          1.333.819,00          

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 2,80                       2,79                       2,80                       3,20                       2,96                       2,77                       

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 110.742.280,00       104.406.218,00       127.817.252,00       143.579.859,00       169.822.861,00       173.551.164,00       

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 27.226.360,00        27.226.360,00        27.226.360,00        29.546.360,00        29.546.360,00        29.546.360,00        

ΤΙΜΗ 31/12 1,44 1,4 0,95 1,14 1,86 1,56

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 186.907.184,00       180.418.734,00       204.046.731,00       238.115.655,00       257.467.902,00       255.425.774,00       

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 84.411.901,00        90.729.823,00        89.535.752,00        95.620.790,00        124.337.645,00       128.702.430,00       

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 54.305.906,00        58.077.473,00        95.940.977,00        98.850.111,00        132.384.591,00       150.249.188,00       

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 39.918.020,00        35.317.600,00        46.812.944,00        54.669.585,00        45.396.172,00        41.252.343,00        

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 3.539.427,000 -       -                         -                         -                         84,00 -                    4.351,00 -               

ΕΛΤΚ 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 6.721.000,00          7.168.000,00          4.361.000,00          614.000,00             1.969.000,00 -         31.000,00               

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 5.597.000,00          5.336.000,00          2.941.000,00          694.000,00             1.973.000,00 -         1.557.000,00 -         

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 48.109.000,00        50.973.000,00        51.803.000,00        51.528.000,00        48.670.000,00        47.037.000,00        

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 38.711.790,00        39.944.886,40        28.139.291,04        22.416.677,92        24.840.102,56        24.688.638,52        

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 85.953.000,00        86.364.000,00        59.467.000,00        40.658.000,00        37.242.000,00        13.673.000,00        

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 19.630.000,00        20.193.000,00        16.366.000,00        13.719.000,00        10.189.000,00        5.429.000,00          

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 3,34                       3,47                       3,46                       3,40                       3,21                       3,11                       

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 61.722.000,00        60.057.000,00        52.216.000,00        45.295.000,00        35.001.000,00        35.601.000,00        

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 14.391.000,00        14.685.620,00        14.967.708,00        15.146.404,00        15.146.404,00        15.146.404,00        

ΤΙΜΗ 31/12 2,69 2,72 1,88 1,48 1,64 1,63

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 109.831.000,00       111.030.000,00       104.019.000,00       96.823.000,00        83.671.000,00        82.638.000,00        

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 58.708.000,00        66.838.000,00        68.841.000,00        65.735.000,00        63.782,00               64.241.000,00        

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 42.733.000,00        41.897.000,00        32.619.000,00        23.622.000,00        8.168.000,00          27.306.000,00        

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 21.963.000,00        16.143.000,00        8.466.000,00          10.453.000,00        5.592.000,00          4.461.000,00          

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 2.856.000,000 -       2.872.000,000 -       2.638.000,000 -       1.344.000,000 -       -                         -                         
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ΕΣΥΜΒ 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 1.323.424,76          1.585.977,82          1.525.211,98 -         3.164.583,54 -         827.595,26 -            653.977,30             

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 897.027,34             1.069.972,66          1.377.072,95 -         2.952.153,23 -         918.317,30 -            651.089,76             

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7.591.208,35          8.654.705,76          5.916.672,65          2.884.604,99          2.262.187,69          2.696.985,93          

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 8.670.103,22          12.824.388,00        24.708.996,00        16.965.436,00        18.874.944,00        18.874.944,00        

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 14.892.699,73        11.802.328,11        6.053.480,92          3.407.736,16          4.517.043,45          2.197.986,21          

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 3.971.753,89          4.836.278,21          879.888,91             901.686,03 -            1.309.342,67          1.272.202,46          

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 1,36                       1,53                       0,84                       0,41                       0,32                       0,38                       

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 12.484.170,05        9.755.433,65          8.990.712,48          9.411.249,87          9.434.754,90          9.066.187,28          

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 5.579.217,00          5.652.000,00          7.039.600,00          7.039.600,00          7.149.600,00          7.149.600,00          

ΤΙΜΗ 31/12 1,554 2,269 3,51 2,41 2,64 2,64

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 20.075.378,40        18.410.139,41        14.907.385,13        12.295.854,86        11.696.942,59        11.763.173,21        

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8.810.706,92          8.928.329,79          8.237.017,73          8.241.016,81          7.419.035,62          6.986.736,89          

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 8.516.899,94          5.794.033,07          5.592.487,89          6.412.844,63          6.782.452,22          7.764.385,71          

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ -                         -                         -                         -                         -                         -                         

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 828.552,160 -          215.477,690 -          355.909,430 -          -                         -                         -                         

ΙΜΠΕ 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 590.000,00 -            6.222.000,00 -         5.300.000,00 -         38.751.000,00 -       -                         -                         

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 105.000,00             5.673.000,00 -         4.451.000,00 -         37.614.000,00 -       -                         -                         

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 31.543.000,00        25.870.000,00        21.419.000,00        13.888.000,00 -       -                         -                         

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 24.595.480,00        28.870.074,63        13.658.960,04        -                         -                         -                         

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 41.678.000,00        55.882.000,00        52.095.000,00        40.123.000,00        -                         -                         

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 5.189.000,00          7.488,00                6.727.000,00          713.000,00             -                         -                         

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 1,49                       0,83                       0,69                       0,38 -                      -                         

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 49.732.000,00        57.414.000,00        62.724.000,00        60.370.000,00        -                         -                         

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 21.203.000,00        31.043.091,00        31.043.091,00        36.765.744,00        -                         -                         

ΤΙΜΗ 31/12 1,16                       0,93                       0,44                       0,04                       -                         -                         

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 81.275.000,00        83.284.000,00        84.143.000,00        46.482.000,00        -                         -                         

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 48.803.000,00        57.420.000,00        52.168.000,00        35.611.000,00        -                         -                         

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 29.103.000,00        35.806.000,00        43.598.000,00        59.091.000,00        -                         -                         

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ -                         -                         -                         -                         -                         -                         

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ -                         -                         -                         -                         -                         -                         

ΚΑΡΤΖ 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 642.000,00             3.946.000,00          4.439.000,00          5.587.000,00          5.172.000,00          6.015.000,00          

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 980.000,00             3.078.000,00          3.161.000,00          5.516.000,00          4.371.000,00          4.002.000,00          

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 67.680.000,00        70.758.000,00        73.919.000,00        78.480.000,00        82.851.000,00        87.150.000,00        

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 20.551.708,80        18.936.931,68        20.698.506,72        28.625.594,40        37.286.671,68        62.095.520,16        

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 57.985.000,00        47.262.000,00        43.696.000,00        48.061.000,00        51.725.000,00        30.867.000,00        

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 9.268.000,00          10.635.000,00        9.522.000,00          12.062.000,00        13.074.000,00        8.053.000,00          

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 4,61                       4,82                       5,04                       5,35                       5,64                       5,94                       

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 47.937.000,00        36.823.000,00        31.035.000,00        52.760.000,00        58.037.000,00        57.704.000,00        

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 14.679.792,00        14.679.792,00        14.679.792,00        14.679.792,00        14.679.792,00        14.679.792,00        

ΤΙΜΗ 31/12 1,4 1,29 1,41 1,95 2,54 4,23

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 115.617.000,00       107.581.000,00       104.954.000,00       131.240.000,00       140.888.000,00       144.854.000,00       

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 78.858.000,00        80.961.000,00        79.917.000,00        97.907.000,00        96.813.000,00        98.778.000,00        

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 36.843.000,00        26.757.000,00        22.466.000,00        34.258.000,00        37.394.000,00        37.074.000,00        

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 13.981.000,00        12.626.000,00        12.852.000,00        16.077.000,00        13.605.000,00        10.500.000,00        

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 17.000,000 -            26.000,000 -            -                         953,000 -                2.000,00 -               -                         

ΚΛΕΜ 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 10.683.000,00        6.005.000,00          2.335.000,00          2.174.000,00 -         38.000,00               790.000,00             

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 8.671.000,00          3.890.000,00          1.054.000,00          1.723.000,00 -         192.000,00 -            896.000,00             

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 76.346.000,00        77.778.000,00        75.754.000,00        72.229.000,00        71.604.000,00        73.061.000,00        

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 44.459.556,00        54.392.010,00        27.432.492,00        18.871.662,60        36.418.998,00        35.946.024,00        

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 102.718.000,00       82.444.000,00        75.343.000,00        73.849.000,00        73.756.000,00        30.217.000,00        

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 31.281.000,00        25.190.000,00        22.762.000,00        19.010.000,00        20.049.000,00        9.133.000,00          

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 3,23                       3,29                       3,20                       3,05                       3,03                       3,09                       

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 51.282.000,00        41.328.000,00        54.229.000,00        51.907.000,00        49.697.000,00        44.043.000,00        

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 23.648.700,00        23.648.700,00        23.648.700,00        23.648.700,00        23.648.700,00        23.648.700,00        

ΤΙΜΗ 31/12 1,88 2,3 1,16 0,798 1,54 1,52

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 127.628.000,00       119.106.000,00       129.983.000,00       124.136.000,00       121.301.000,00       117.104.000,00       

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 32.003.000,00        34.973.000,00        46.903.000,00        50.434.000,00        49.289.000,00        48.363.000,00        

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 24.699.000,00        16.294.000,00        30.338.000,00        39.142.000,00        39.206.000,00        23.867.000,00        

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 21.876.000,00        16.366.000,00        17.093.000,00        14.591.000,00        14.669.000,00        18.581.000,00        

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 4.008.000,000 -       3.100.000,000 -       3.585.000,000 -       2.592.000,000 -       699.000,00 -            6.000,00 -               

ΛΥΚ 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2.803.140,00          2.694.168,00          3.301.272,00 -         4.624.523,00 -         1.559.296,00 -         130.020,00 -            

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 1.673.526,00          1.636.160,00          2.705.936,00 -         4.237.759,00 -         1.809.059,00 -         474.128,00 -            

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 62.166.180,00        62.034.678,00        57.976.297,00        53.121.183,00        48.835.922,00        48.072.446,00        

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 37.526.774,22        28.503.943,26        21.813.076,44        13.766.932,21        27.575.021,16        29.838.642,30        

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 37.568.807,00        35.102.802,00        31.856.882,00        27.728.064,00        26.635.513,00        15.907.733,00        

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 9.758.048,00          8.307.784,00          6.507.564,00          4.605.787,00          4.295.044,00          3.028.810,00          

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 3,03                       3,03                       2,82                       2,58                       2,37                       2,34                       

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 54.919.302,00        53.344.580,00        48.161.888,00        41.619.008,00        40.997.265,00        43.404.045,00        

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 20.506.434,00        20.506.434,00        20.578.374,00        20.578.374,00        20.578.374,00        20.578.374,00        

ΤΙΜΗ 31/12 1,83 1,39 1,06 0,669 1,34 1,45

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 115.510.759,00       116.953.981,00       106.138.185,00       94.740.191,00        89.833.187,00        91.476.491,00        

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 92.854.930,00        90.727.322,00        81.709.715,00        74.592.330,00        75.285.633,00        73.155.358,00        

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 12.978.173,00        15.824.558,00        13.222.565,00        10.898.839,00        13.678.828,00        14.439.471,00        

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 4.858.119,00          3.592.350,00          4.629.659,00          4.784.745,00          4.610.090,00          4.827.317,00          

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 1.632.710,480        1.632.710,480        617.351,220           -                         -                         -                         
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ΜΑΙΚ 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 18.653.317,00 -       34.984.043,00 -       71.525.128,00 -       3.550.966,00 -         76.529.309,00 -       9.715.119,00 -         

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 16.473.992,00 -       34.229.828,00 -       68.369.650,00 -       2.506.649,00 -         88.009.265,00 -       10.488.139,00 -       

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 189.427.672,00       155.207.393,00       86.837.743,00        115.935.353,00       27.926.088,00        16.445.071,00        

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 24.148.326,18        21.221.256,34        13.171.814,28        28.740.350,63        20.667.218,43        23.573.546,02        

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 112.937.795,00       62.199.635,00        81.735.295,00        89.650.127,00        76.574.637,00        36.900.504,00        

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 13.207.788,00        2.919.710,00          8.169.128,00          10.501.187,00        8.606.295,00          4.269.420,00          

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 2,59                       2,12                       1,19                       0,36                       0,09                       0,05                       

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 172.602.973,00       188.693.471,00       221.055.671,00       241.219.235,00       250.835.015,00       262.794.993,00       

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 73.176.746,00        73.176.746,00        73.176.746,00        322.925.288,00       322.925.288,00       322.925.288,00       

ΤΙΜΗ 31/12 0,33 0,29 0,18 0,089 0,064 0,073

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 362.030.645,00       343.900.864,00       307.893.414,00       357.154.588,00       278.761.103,00       279.240.064,00       

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 268.566.150,00       251.066.748,00       206.814.998,00       207.759.637,00       172.240.132,00       171.179.767,00       

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 160.617.265,00       178.842.754,00       19.650.813,00        202.371.743,00       242.261.362,00       251.934.395,00       

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 18.832.979,00        14.768.313,00        16.565.848,00        15.771.695,00        14.200.126,00        14.486.033,00        

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 101,000 -                1.036,000 -              24,000 -                  -                         -                         -                         

ΜΕΒΑ 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 1.852.700,47          953.067,84 -            288.239,80             1.783.391,30          1.897.006,78          83.056,20               

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 1.486.122,72          862.996,64 -            172.692,17             1.296.784,18          1.450.178,45          128.815,31             

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 28.146.074,67        27.283.078,03        27.433.473,78        31.740.314,05        32.369.881,60        31.707.968,83        

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 15.120.000,00        11.865.000,00        7.980.000,00          9.870.000,00          14.385.000,00        14.700.000,00        

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 19.792.274,49        12.163.631,57        14.372.924,31        23.361.725,20        24.405.751,25        5.447.316,45          

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 3.525.256,97          668.003,60             1.545.599,37          4.340.431,13          5.240.552,83          655.918,12             

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 2,68                       2,60                       2,61                       3,02                       3,08                       3,02                       

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 11.783.080,36        9.017.528,44          9.826.962,47          13.733.789,36        19.853.667,67        16.393.128,79        

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 10.500.000,00        10.500.000,00        10.500.000,00        10.500.000,00        10.500.000,00        10.500.000,00        

ΤΙΜΗ 31/12 1,44 1,13 0,76 0,94 1,37 1,4

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 39.929.155,03        36.300.606,47        37.260.436,25        45.474.103,41        5.223.549,27          48.101.097,62        

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27.877.710,17        26.856.651,76        26.715.006,58        32.934.388,41        34.575.805,30        34.158.251,90        

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 4.083.760,86          2.500.086,27          4.129.504,76          6.515.418,84          10.721.890,00        7.125.426,61          

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2.942.306,34          2.023.900,10          2.386.125,33          1.735.219,73          2.825.764,65          2.239.220,79          

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 1.476.394,06 -         5.007,84 -               1.249,09 -               5.775,63 -               3.963,82 -               3.028,06 -               

ΜΕΤΚ 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 50.066.000,00        40.116.000,00        98.255.000 138.895.000,00       46.511.000,00        14.483.000,00        

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 38.282.000,00        26.303.000,00        69.870.000 110.417.000,00       36.039.000,00        19.644.000,00        

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 145.509.000,00       151.032.000,00       210.512.000 290.159.000,00       287.235.000,00       293.958.000,00       

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 343.912.972,00       507.037.856,00       489.374.652,00       309.625.576,00       508.596.374,00       514.310.940,00       

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 330.485.000,00       268.145.000,00       489.805.000 815.120.000,00       327.915.000,00       150.024.000,00       

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 67.440.000,00        54.250.000,00        121.119.000 171.938.000,00       77.143.000,00        31.144.000,00        

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 2,80                       2,91                       4,05                       5,59                       5,53                       5,66                       

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 152.001.000,00       266.494.000,00       428.170.000,00       407.976.000,00       355.935.000,00       360.122.000,00       

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 51.950.600,00        51.950.600,00        51.950.600,00        51.950.600,00        51.950.600,00        51.950.600,00        

ΤΙΜΗ 31/12 6,62 9,76 9,42 5,96 9,79 9,9

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 297.510.000,00       417.526.000,00       638.683.000,00       698.135.000,00       643.170.000,00       654.081.000,00       

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 89.134.000,00        86.824.000,00        78.623.000,00        59.376.000,00        63.973.000,00        93.872.000,00        

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 88.934.000,00        253.089.000,00       352.185.000,00       323.488.000,00       244.175.000,00       268.713.000,00       

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 11.244.000,00        10.865.000,00        10.049.000,00        44.432.000,00        36.404.000,00        25.922.000,00        

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 25.972.000,000 -      20.907.000,000 -      10.405.000,000 -      24.892.000,000 -      38.935.000,000 -      13.041.000,00 -       

ΝΕΩΡΣ 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 721.710,00 -            62.580,00               6.070,00                26.670.600,00 -       449.770,00 -            -                         

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 974.990,00 -            24.160,00               9.130,00 -               26.663.360,00 -       440.740,00 -            -                         

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 60.489.500,00        60.513.660,00        59.573.470,00        32.910.110,00        32.469.370,00        -                         

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 11.262.659,52        23.463.874,00        15.251.518,10        6.311.782,11          2.932.984,25          -                         

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6.104.420,00          620.000,00             620.000,00             50.000,00               -                         -                         

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 1.121.510,00          620.000,00             620.000,00             50.000,00               -                         -                         

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 2,58                       2,58                       2,54                       1,40                       1,38                       -                         

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.841.930,00          1.693.010,00          1.469.140,00          1.588.470,00          1.717.050,00          -                         

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 23.463.874,00        23.463.874,00        23.463.874,00        23.463.874,00        23.463.874,00        -                         

ΤΙΜΗ 31/12 0,48 1 0,65 0,269 0,125 0

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 62.331.430,00        62.206.670,00        61.042.610,00        34.498.580,00        34.186.420,00        -                         

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 58.204.960,00        57.682.240,00        57.280.830,00        31.166.340,00        31.070.290,00        -                         

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 230.400,00             160.560,00             187.090,00             310.380,00             461.660,00             -                         

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 3.381.000,00          3.381.000,00          2.445.000,00          2.445.000,00          2.445.000,00          -                         

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ -                         -                         -                         -                         -                         -                         

ΝΙΟΥΣ 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 4.597.246,33          4.759.544,26          4.176.627,40          1.532.222,19          1.770.412,49          653.072,26             

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 3.043.327,20          3.395.765,21          2.479.110,15          1.088.498,95          1.137.397,92          329.860,70             

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 21.056.777,03        23.344.188,61        24.760.057,38        25.013.278,35        25.785.679,22        26.730.560,26        

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 15.873.360,00        18.658.160,00        10.025.280,00        5.764.536,00          14.286.024,00        9.746.800,00          

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 58.250.437,85        65.116.255,38        52.254.160,07        48.818.587,55        41.494.699,61        9.289.483,27          

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 19.003.296,65        18.747.905,03        17.297.824,69        14.786.707,63        14.978.518,63        4.974.402,82          

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 0,76                       0,84                       0,89                       0,90                       0,93                       0,96                       

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 37.131.602,72        42.496.485,70        37.490.031,56        35.742.361,87        31.561.000,78        27.158.520,20        

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 27.848.000,00        27.848.000,00        27.848.000,00        27.848.000,00        27.848.000,00        27.848.000,00        

ΤΙΜΗ 31/12 0,57 0,67 0,36 0,207 0,513 0,35

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 58.188.379,75        65.840.674,31        62.250.088,94        60.755.640,22        57.346.680,00        53.889.080,46        

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.322.967,47        16.909.441,17        18.660.935,90        18.340.875,20        15.168.874,14        14.558.537,37        

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 35.772.738,78        41.314.251,93        35.601.339,61        34.646.432,82        30.877.188,17        26.819.360,08        

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 80,50                     80,50                     80,50                     80,50                     80,50                     80,50                     

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 1.664.015,140 -       1.127.484,97 -         1.245.862,290 -       838.333,790 -          365.855,170 -          42.369,46 -              
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ΟΛΘ 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 7.924.551,00          6.496.842,00          9.288.755,00          15.328.813,00        23.024.165,06        11.739.386,76        

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 5.303.190,00          4.479.652,00          6.144.360,00          12.098.501,00        18.443.633,24        9.219.155,67          

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 114.265.958,00       116.797.436,00       120.675.957,00       129.724.225,00       145.704.529,26       139.202.186,89       

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 99.590.400,00        144.144.000,00       104.832.000,00       96.062.400,00        229.824.000,00       245.548.800,00       

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 49.342.398,00        45.948.872,00        49.617.466,00        51.222.138,00        52.866.964,80        24.833.287,20        

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 9.817.614,00          3.591.189,00          11.557.575,00        16.215.195,00        22.576.357,25        10.135.029,65        

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 11,34                     11,59                     11,97                     12,87                     14,45                     13,81                     

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 18.915.754,00        14.718.273,00        17.732.263,00        16.134.991,00        14.989.987,66        33.676.200,10        

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 10.080.000,00        10.080.000,00        10.080.000,00        10.080.000,00        10.080.000,00        10.080.000,00        

ΤΙΜΗ 31/12 9,88 14,3 10,4 9,53 22,8 24,36

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 133.181.712,00       131.515.709,00       138.408.220,00       145.859.216,00       160.694.516,92       172.878.386,99       

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 68.300.545,00        62.261.817,00        63.832.023,00        64.540.122,00        63.514.370,80        60.918.987,81        

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 13.334.450,00        9.909.008,00          13.371.724,00        11.987.217,00        10.807.987,34        28.693.091,21        

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.870.025,00          1.906.880,00          1.855.610,00          1.786.935,00          1.662.062,41          1.876.769,04          

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 5.712.526,000 -       1.822.857,000 -       1.512.000,000 -       2.116.800,000 -       4.032.000,000 -       -                         

ΟΛΠ 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 8.910.993,53          38.325.334,28 -       11.332.551,96        10.716.210,28        6.323.537,27          3.729.941,40          

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 5.593.278,43          33.557.277,27 -       7.126.378,43          6.466.153,98          4.957.091,76          3.456.897,38          

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 177.265.102,72       141.957.825,45       149.084.203,88       155.046.212,42       159.753.304,18       161.960.201,56       

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 243.000.000,00       368.000.000,00       287.750.000,00       213.000.000,00       423.000.000,00       445.000.000,00       

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 116.038.393,45       128.483.428,41       116.720.753,69       105.127.688,49       106.592.452,79       51.852.631,02        

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 19.675.275,13        19.104.595,45        20.879.870,67        14.603.283,69        19.934.259,50        10.999.238,90        

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 7,09                       5,68                       5,96                       6,20                       6,39                       6,48                       

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 122.620.731,19       233.549.797,01       243.656.672,76       234.986.439,50       229.055.544,90       224.548.104,45       

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 25.000.000,00        25.000.000,00        25.000.000,00        25.000.000,00        25.000.000,00        25.000.000,00        

ΤΙΜΗ 31/12 9,72 14,72 11,51 8,52 16,92 17,8

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 299.885.833,91       375.507.622,46       392.740.876,64       390.032.651,92       388.808.849,08       386.508.306,01       

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 233.180.367,70       304.433.501,20       332.686.617,00       322.485.992,30       314.340.499,40       308.012.985,60       

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 42.732.570,77        65.562.534,46        21.864.684,85        26.391.654,42        22.820.894,34        22.375.743,64        

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 5.694.551,27          1.975.232,31          1.627.559,44          1.633.915,71          1.900.395,15          2.084.236,37          

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 8.250.000,000 -       1.750.000,000 -       786.000,000 -          504.145,440 -          250.000,000 -          -                         

ΠΑΙΡ 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 298.750,00 -            118.819,00             464.836,00 -            3.150.932,00 -         3.150.932,00 -         171.503,00 -            

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 270.096,00 -            12.421,00 -              562.063,00 -            463.059,00 -            3.176.256,00 -         164.424,00 -            

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 11.275.280,00        11.262.859,00        10.700.796,00        10.237.736,00        7.061.481,00          6.897.056,00          

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 2.336.589,02          2.883.450,28          3.181.738,24          1.541.154,46          1.640.583,78          2.137.730,38          

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 15.319.918,00        13.169.743,00        14.155.166,00        14.531.092,00        12.313.034,00        5.988.894,00          

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 2.436.375,00          2.227.648,00          1.798.994,00          2.043.931,00          1.569.837,00          931.631,00             

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 2,27                       2,27                       2,15                       2,06                       1,42                       1,39                       

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 15.097.862,00        14.321.998,00        15.927.055,00        15.207.227,00        15.077.861,00        14.849.864,00        

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 4.971.466,00          4.971.466,00          4.971.466,00          4.971.466,00          4.971.466,00          4.971.466,00          

ΤΙΜΗ 31/12 0,47 0,58 0,64 0,31 0,33 0,43

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 26.373.142,00        25.584.857,00        26.627.851,00        25.444.963,00        22.139.342,00        21.746.920,00        

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 15.957.485,00        15.200.482,00        16.278.482,00        15.497.102,00        12.162.681,00        11.766.888,00        

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 14.074.110,00        13.075.163,00        14.880.305,00        14.307.424,00        14.228.587,00        14.031.727,00        

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 3.223.557,00          6.593.352,00          6.812.959,00          2.694.195,00          2.379.979,00          2.734.723,00          

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 88.336,000 -            45.323,000 -            7.314,000 -              160,000 -                -                         -                         

ΠΕΤΡΟ 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 5.052.000,00          2.543.000,00          3.462.000,00          2.423.000,00 -         2.966.000,00 -         74.000,00               

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 3.707.000,00          1.752.000,00          2.696.000,00          2.162.000,00 -         3.096.000,00 -         4.000,00 -               

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 30.185.000,00        30.562.000,00        32.480.000,00        29.594.000,00        24.726.000,00        24.623.000,00        

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 21.776.832,00        24.180.768,00        17.888.112,00        13.221.648,00        9.827.856,00          11.524.752,00        

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 113.040.000,00       83.132.000,00        73.302.000,00        63.457.000,00        49.991.000,00        24.915.000,00        

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 21.302.000,00        15.721.000,00        15.422.000,00        12.768.000,00        9.475.000,00          5.104.000,00          

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 4,27                       4,32                       4,59                       4,19                       3,50                       3,48                       

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 41.772.000,00        36.776.000,00        41.342.000,00        41.147.000,00        37.636.000,00        

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 7.070.400,00          7.070.400,00          7.070.400,00          7.070.400,00          7.070.400,00          7.070.400,00          

ΤΙΜΗ 31/12 3,08 3,42 2,53 1,87 1,39 1,63

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 71.957.000,00        67.338.000,00        73.822.000,00        70.741.000,00        62.362.000,00        60.857.000,00        

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 14.573.000,00        14.241.000,00        18.745.000,00        20.858.000,00        17.548.000,00        18.296.000,00        

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30.751.000,00        28.885.000,00        25.861.000,00        28.181.000,00        25.384.000,00        24.936.000,00        

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 25.530.000,00        13.949.000,00        12.781.000,00        10.744.000,00        10.029.000,00        8.744.000,00          

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 1.272.000,000 -       3.535.000,000 -       707.000,000 -          -                         -                         -                         

ΠΠΑΚ 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 430.000,00 -            45.000,00               46.000,00 -              439.000,00 -            1.036.000,00 -         788.000,00             

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 423.000,00 -            7.000,00 -               183.000,00 -            604.000,00 -            1.136.000,00 -         530.000,00             

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3.645.000,00          3.638.000,00          3.455.000,00          2.851.000,00          1.373.000,00          1.903.000,00          

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 8.538.674,40          5.692.449,60          34.866.253,80        4.150.744,50          3.103.175,65          2.877.849,52          

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 12.418.000,00        11.989.000,00        11.636.000,00        11.710.000,00        13.120.000,00        7.166.000,00          

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 1.955.000,00          2.290.000,00          2.008.000,00          2.118.000,00          2.893.000,00          2.122.000,00          

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 0,31                       0,31                       0,29                       0,24                       0,35                       0,48                       

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 14.216.000,00        13.546.000,00        12.724.000,00        11.461.000,00        9.788.000,00          10.815.000,00        

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 11.859.270,00        11.859.270,00        11.859.270,00        11.859.270,00        3.953.090,00          3.953.090,00          

ΤΙΜΗ 31/12 0,72 0,48 2,94 0,35 0,785 0,728

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 17.862.000,00        17.184.000,00        16.179.000,00        14.312.000,00        11.162.000,00        12.719.000,00        

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8.444.000,00          7.872.000,00          6.474.000,00          5.074.000,00          2.765.000,00          1.635.000,00          

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.056.000,00          3.300.000,00          3.341.000,00          3.707.000,00          9.585.000,00          10.602.000,00        

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.473.000,00          1.741.000,00          1.996.000,00          1.969.000,00          1.684.000,00          2.278.000,00          
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ΣΑΟΣ 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 34.020.000,00 -       2.132.000,00 -         10.487.891,74 -       -328.762,98 605.598,02 -            878.152,32 -            

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 34.071.000,00 -       2.132.000,00 -         10.492.107,61 -       -369.938,00 670.132,86 -            895.975,45             

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 26.344.000,00        24.213.000,00        13.720.321,00        13.384.520,40        12.714.387,54        11.818.412,09        

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 2.303.716,95          39.873.109,38        39.873.109,38        40.040.743,08        40.040.743,08        40.040.743,08        

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2.383.000,00          4.195.000,00          4.509.373,94          4.226.520,57          2.860.234,03          56.983,96               

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 213.000,00             2.802.000,00          2.006.496,84          2.030.484,69          518.178,57             189.075,54 -            

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 5,15                       0,47                       0,27                       0,26                       0,25                       0,23                       

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 24.167.000,00        13.952.000,00        17.072.665,78        10.716.894,41        15.502.922,94        12.802.819,60        

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 5.119.371,00          51.119.371,00        51.119.371,00        51.334.286,00        51.334.286,00        51.334.286,00        

ΤΙΜΗ 31/12 0,45 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 50.511.000,00        38.165.000,00        30.792.986,78        24.101.414,81        28.217.310,48        24.621.231,69        

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 38.056.000,00        25.964.000,00        23.250.021,89        22.092.622,85        21.587.339,74        21.324.152,54        

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 21.344.000,00        12.029.000,00        13.460.745,12        8.007.029,35          9.901.808,35          7.506.756,47          

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10.000,00               -                         106.720,00             67.685,44               11.454,00               11.454,00               

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 5.000,000 -              2.000,000 -              -                         -                         

ΣΠΙΝΤ 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 1.100.000,00 -         67.000,00               4.422.000,00 -         6.932.000,00 -         17.429.000,00 -       4.202.000,00 -         

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 1.258.000,00 -         14.000,00 -              4.523.000,00 -         8.149.000,00 -         16.016.000,00 -       4.981.000,00 -         

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 24.502.000,00        24.969.000,00        20.446.000,00        12.297.000,00        4.469.000,00 -         9.450.000,00 -         

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 6.684.018,50          8.137.066,00          5.812.190,00          2.295.815,05          2.382.997,90          668.401,85             

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 30.237.000,00        28.160.000,00        19.315.000,00        11.481.000,00        9.050.000,00          3.168.000,00          

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 7.521.000,00          7.452.000,00          3.414.000,00          1.658.000,00          102.000,00             704.000,00             

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 0,84                       0,86                       0,70                       0,42                       0,15 -                      0,33 -                      

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 42.726.000,00        42.511.000,00        45.701.000,00        46.378.000,00        48.526.000,00        52.877.000,00        

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 29.060.950,00        29.060.950,00        29.060.950,00        29.060.950,00        29.060.950,00        29.060.950,00        

ΤΙΜΗ 31/12 0,23 0,28 0,2 0,079 0,082 0,023

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 67.228.000,00        67.480.000,00        66.147.000,00        58.675.000,00        44.057.000,00        43.427.000,00        

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 33.412.000,00        34.703.000,00        33.824.000,00        33.346.000,00        27.212.000,00        26.851.000,00        

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 21.595.000,00        22.228.000,00        24.547.000,00        40.632.000,00        44.461.000,00        45.747.000,00        

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10.604.000,00        10.414.000,00        8.751.000,00          8.104.000,00          5.295.000,00          4.906.000,00          

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ -                         -                         -                         -                         -                         -                         

ΦΛΕΞΟ 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 3.719.000,00          4.022.000,00          3.674.000,00          4.137.000,00          4.337.000,00          2.489.000,00          

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 3.165.000,00          3.107.000,00          2.630.000,00          3.325.000,00          3.480.000,00          1.120.000,00          

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 33.916.000,00        36.367.000,00        38.341.000,00        40.616.000,00        43.036.000,00        43.016.000,00        

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 82.508.968,96        86.024.976,16        95.166.594,88        89.775.383,84        35.394.472,48        41.606.085,20        

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 42.267.000,00        36.346.000,00        44.838.000,00        46.906.000,00        53.404.000,00        27.306.000,00        

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 7.868.000,00          7.312.000,00          8.004.000,00          7.776.000,00          9.329.000,00          4.862.000,00          

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 2,893850729 3,10                       3,27                       3,47                       3,67                       3,67                       

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 26.085.000,00        20.644.000,00        25.927.000,00        23.552.000,00        25.227.000,00        32.751.000,00        

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 11.720.024 11.720.024,00        11.720.024,00        11.720.024,00        11.720.024,00        11.720.024,00        

ΤΙΜΗ 31/12 7,04                       7,34                       8,12                       7,66                       3,02                       3,55                       

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 60.001.000,00        57.011.000,00        64.268.000,00        64.168.000,00        68.263.000,00        75.767.000,00        

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 38.638.000,00        37.749.000,00        37.129.000,00        35.997.000,00        35.390.000,00        35.908.000,00        

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 17.237.000,00        12.459.000,00        14.538.000,00        13.846.000,00        16.981.000,00        20.332.000,00        

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 6.545.000,00          6.503.000,00          8.810.000,00          8.474.000,00          8.577.000,00          9.955.000,00          

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 662.000,000 -          662.000,000 -          656.000,000 -          -                         -                         -                         

ΦΡΙΓΟ 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 57.188.000,00        8.357.000,00 -         1.530.000,00 -         209.000,00 -            3.369.000,00 -         613.000,00 -            

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 40.947.000,00        12.539.000,00 -       3.099.000,00 -         1.427.000,00 -         3.823.000,00 -         1.048.000,00 -         

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 58.444.000,00        40.539.000,00        28.190.000,00        34.161.000,00        32.058.000,00        40.057.000,00        

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 106.933.622,60       213.063.233,00       313.810.419,00       182.136.391,34       266.225.918,04       255.491.483,65       

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 87.188.000,00        49.393.000,00        51.057.000,00        81.273.000,00        61.945.000,00        14.651.000,00        

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 14.410.000,00        4.164.000,00          4.689.000,00          9.198.000,00          5.152.000,00          1.157.000,00          

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 1,45                       1,01                       0,70                       0,68                       0,63                       0,79                       

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 124.610.000,00       125.988.000,00       142.494.000,00       143.712.000,00       143.192.000,00       125.953.000,00       

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 40.200.610,00        40.200.610,00        40.232.105,00        50.453.294,00        50.517.252,00        50.592.373,00        

ΤΙΜΗ 31/12 2,66                       5,30                       7,80                       3,61                       5,27                       5,05                       

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 183.054.000,00       166.527.000,00       170.684.000,00       177.873.000,00       175.250.000,00       166.010.000,00       

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 89.621.000,00        97.265.000,00        95.566.000,00        73.916.000,00        72.691.000,00        72.535.000,00        

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 66.119.000,00        95.945.000,00        123.717.000,00       96.369.000,00        137.691.000,00       50.688.000,00        

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 9.744.000,00          5.672.000,00          5.801.000,00          6.420.000,00          5.484.000,00          4.836.000,00          

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 39.373.000,000 -      20.000,000 -            4.040.000,000 -       5.000,000 -              3.000,000 -              12.000,00 -              

ΧΑΙΔΕ 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 1.785.767,00          201.044,00 -            442.104,00             1.070.729,00 -         1.484.323,00 -         511.240,00 -            

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 1.430.696,00          457.837,00 -            203.102,00             1.379.868,00 -         1.531.364,00 -         854.462,00 -            

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 28.996.765,00        28.372.113,00        28.575.214,00        27.195.346,00        25.663.982,00        24.993.609,00        

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 8.590.972,50          8.257.342,50          9.758.677,50          6.997.889,25          5.054.494,50          3.586.522,50          

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 33.656.227,00        29.519.310,00        24.999.026,00        26.025.430,00        26.369.964,00        11.448.054,00        

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 7.020.986,00          5.724.171,00          4.173.882,00          3.235.498,00          2.597.514,00          1.578.070,00          

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 3,48                       3,40                       3,43                       3,26                       3,08                       3,00                       

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 31.319.204,00        26.317.892,00        23.007.392,00        23.681.783,00        21.056.783,00        19.910.036,00        

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 8.340.750,00          8.340.750,00          8.340.750,00          8.340.750,00          8.340.750,00          8.340.750,00          

ΤΙΜΗ 31/12 1,03                       0,99 1,17 0,839 0,606 0,43

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 60.315.969,00        54.690.005,00        51.582.606,00        50.877.129,00        46.720.765,00        44.903.645,00        

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 36.969.328,00        31.891.641,00        27.762.513,00        25.270.341,00        23.314.783,00        22.332.559,00        

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 19.593.435,00        16.139.748,00        15.531.302,00        19.259.875,00        17.680.862,00        16.653.023,00        

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 6.698.603,00          4.385.523,00          3.755.096,00          3.836.179,00          3.781.040,00          3.263.636,00          

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 332.364,000 -          166.815,000 -          -                         -                         -                         -                         


