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                                        Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική έχει ως αντικείμενο την χρηματοοικονομική ανάλυση καθώς 

και την αξιολόγηση εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιριών του 

κλάδου «Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά» για την περίοδο 2008-2013. Γίνεται μια 

προσέγγιση των οικονομικών στοιχείων των εταιριών του κλάδου για  τη διερεύνηση, 

ερμηνεία και αξιολόγηση των λογιστικών καταστάσεων τους με αποτέλεσμα την 

καταγραφή συμπερασμάτων για τις επιχειρήσεις αυτές και κατ’ επέκταση στην 

επιλογή των επικρατέστερων μετοχών. 

 Εισαγωγικά, η προσέγγιση που ακολουθήθηκε στο πρώτο κεφάλαιο 

περιλαμβάνει την περιγραφή μεθόδου της ανάλυσης Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων, μία διαδικασία αναγκαία αφού προσφέρει πολύτιμη πληροφόρηση 

στους ενδιαφερόμενους επενδυτές. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην ανάλυση 

των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων με τη βοήθεια αριθμοδεικτών. 

Παρουσιάζεται η σημασία τους, οι κατηγορίες τους  και έπειτα μια θεωρητική 

ανάλυση των εξεταζόμενων αριθμοδεικτών. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζουμε τον 

κλάδο «Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά» του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Αρχικά γίνεται 

μια γενική ανασκόπηση του εν λόγω κλάδου , παρουσιάζεται η πορεία του δείκτη του 

κλάδου από το έτος 2008-2013 όπως επίσης και οι εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις στη 

βιομηχανία των διαρκών καταναλωτικών αγαθών. Στο τέταρτο κεφάλαιο, έχουμε τις 

εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρίες που ανήκουν σε αυτόν τον 

κλάδο. Περιγράφεται το προφίλ της κάθε εταιρίας ξεχωριστά, υπολογίζονται οι 

μεταβολές βασικών στοιχείων του ισολογισμού τους καθώς και οι αριθμοδείκτες που 

αναλύθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Στο πέμπτο κεφάλαιο διερευνάται η σχέση 

κάθε εταιρίας του κλάδου με τον δείκτη του κλάδου και του Γενικού Δείκτη μέσω 

παλινδρομήσεων σε εβδομαδιαίες και σε μηνιαίες αποδόσεις. Tο τελευταίο κεφάλαιο 

περιλαμβάνει τα συμπεράσματα τα οποία εξάγονται από την συγκριτική 

χρηματοοικονομική ανάλυση των εταιρειών. 
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                                           Abstract 

 
This purpose of this thesis is tο analyze and evaluate companies that belong to the  

“Consumer Durables” Industry for the period 2008-2013. Through this approach we 

will try select the best companies in the industry.  

Preliminary, the approach taken in the first chapter includes the description 

method of financial statement analysis, a process necessary since it offers valuable 

information to interested investors. The second chapter deals with the analysis of 

financial statements using ratios and shows the importance of them. The third chapter  

examines the Greek "Consumer Durables " industry. It is an overview of the industry, 

the course of the industry’s index for the period 2008-201,3 as well as domestic and 

international developments taken place in this industry.  The fourth chapter describes 

the profile of each company separately, it calculate changes in key elements of their 

balance sheet and the ratios discussed in the previous chapter. The fifth chapter 

examines the relationship of each company with (a) the  industry’s index  and the 

General Index by running regressions using weekly and monthly data. Finally, the 

sixth chapter summarizes the conclusions. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων 

βάσει αριθμοδεικτών. Οι αριθμοδείκτες είναι στατιστικά μέτρα, που μας δείχνουν τις 

μεταβολές μίας μεταβλητής ή ομάδας μεταβλητών, που σχετίζονται μεταξύ τους 

μεταξύ δύο χρονικών περιόδων, δύο περιοχών και γενικά μεταξύ δύο καταστάσεων. 

Η χρήση των αριθμοδεικτών αποτελεί μία από τις πλέον διαδεδομένες και δυναμικές 

μεθόδους χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Με τη βοήθεια των αριθμοδεικτών 

μπορούμε να συγκρίνουμε π.χ. τη διαχρονική πορεία μιας επιχείρησης και να 

εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα.  

1.1 Εισαγωγή στην Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αναφέρεται στην εφαρμογή 

στατιστικών και μαθηματικών εκφράσεων με σκοπό τον έλεγχο στις επιδόσεις της 

εκάστοτε επιχειρηματικής οντότητας. 

Η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων θεωρείται αναγκαία διαδικασία, 

διότι προσφέρει πολύτιμη πληροφόρηση στους ενδιαφερόμενους εντός και εκτός της 

επιχείρησης. Βασικά πεδία εφαρμογής της ανάλυσης είναι (πλεονεκτήματα) (Γκόγκας 

και Πραγγίδης, 2010): 

 Στην ενημέρωση των μετόχων για την πορεία και τη βιωσιμότητα της επένδυσής 

τους 

 Στην επιλογή χρεογράφων (μετοχών) από τους επίδοξους επενδυτές 

 Στην πρόβλεψη της μελλοντικής οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης 

 Στον έλεγχο της Διοίκησης για τα πεπραγμένα της και την επίτευξη των στόχων 

 Στον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών και των λειτουργιών της 

επιχείρησης. 

Βασικό μειονέκτημα της ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων είναι ότι 

αναφέρεται σε ιστορικά δεδομένα. Το γεγονός ότι ο Ισολογισμός αποτυπώνει την 
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οικονομική κατάσταση μιας συγκεκριμένης μέρας του προηγούμενου έτους μπορεί 

εύκολα να οδηγήσει στην εξαγωγή λανθασμένων συμπερασμάτων. Επιπλέον, συχνά 

γίνεται λόγος για τη δυνατότητα «δημιουργικής λογιστικής» και ωραιοποίησης των 

οικονομικών δεδομένων. Σε τέτοια περίπτωση και πάλι η ανάλυση μπορεί να είναι 

παραπλανητική. Άλλωστε δε μπορούν να λησμονηθούν οι περιπτώσεις εταιριών που 

πτώχευσαν χωρίς να έχουν φανερωθεί νωρίτερα τα έντονα οικονομικά τους 

προβλήματα στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.   

Υπάρχουν δύο είδη ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων, ανάλογα με τη 

θέση εκείνου, ο οποίος τη διενεργεί: η εσωτερική και η εξωτερική ανάλυση. Η 

εσωτερική ανάλυση αναλαμβάνεται από πρόσωπα που έχουν άμεση σχέση με την 

επιχείρηση και έχουν συνεπώς τη δυνατότητα να αντλήσουν οποιαδήποτε 

πληροφορία περιέχεται στα λογιστικά βιβλία και σε άλλες πηγές παροχής 

πληροφοριών στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Αντιθέτως, η εξωτερική 

ανάλυση διεξάγεται από πρόσωπα που βρίσκονται έξω από την επιχείρηση και έχουν 

στη διάθεσή τους, κατά κανόνα, τις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις, τις 

εκθέσεις του Δ.Σ., την έκθεση των εσωτερικών ελεγκτών, καθώς και το 

πιστοποιητικό των ορκωτών ελεγκτών (εφόσον η Α.Ε. ελέγχεται υποχρεωτικά ή 

προαιρετικά) (Νιάρχος, 2004). 

Ανάλογα με τα στάδιά της η ανάλυση οικονομικών καταστάσεων μπορεί να 

διακριθεί σε τυπική και ουσιαστική ανάλυση (Νιάρχος, 2004). Σκοπός της τυπικής 

ανάλυσης είναι να προετοιμάσει τις οικονομικές καταστάσεις, έτσι ώστε να 

εκφράζουν, ο μεν ισολογισμός την πραγματική οικονομική κατάσταση, τα δε 

αποτελέσματα χρήσης τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα. Από την άλλη 

πλευρά, η ουσιαστική ανάλυση προϋποθέτει ότι ο αναλυτής έχει γνώση των 

ιδιομορφιών του κλάδου, έχει λογιστικές, οικονομικές και στατιστικές γνώσεις, 

εμπειρία και οξυδέρκεια. 

 

1.2 Είδη Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.), οι βασικές 

οικονομικές καταστάσεις είναι: 
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 ο  Ισολογισμός 

 ο  Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης 

 ο  Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων. 

Οι καταστάσεις αυτές δημοσιεύονται υποχρεωτικά από τις επιχειρήσεις που 

τηρούν Γ’ κατηγορίας λογιστικά βιβλία. Η ανάλυση επί των καταστάσεων δίνει 

σημαντική πληροφόρηση στους εξωτερικούς χρήστες αυτών.  

Ισολογισμός 

Ο Ισολογισμός παρουσιάζει σε μία συγκεκριμένη στιγμή την οικονομική 

κατάσταση της επιχείρησης, δηλαδή τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην ίδια, 

τις υποχρεώσεις της οικονομικής μονάδας προς τους τρίτους (ξένο κεφάλαιο) και το 

ποσό που οι ιδιοκτήτες της επένδυσαν σε αυτή με τη μορφή εισφορών ή μη 

αναληφθέντων κερδών. Τα στοιχεία αυτά, αφού αποτιμηθούν, αποτελούν τα στοιχεία 

του ενεργητικού, τις υποχρεώσεις και τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης και 

παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη κατάσταση σύμφωνα με τις γενικά παραδεγμένες 

λογιστικές αρχές (Σακέλλης, 2005). 

Αποτελέσματα Χρήσεως 

Η Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης είναι μια δυναμική 

οικονομική κατάσταση, σε αντίθεση με τον Ισολογισμό που είναι στατική, η οποία 

εκφράζει τη ροή των εσόδων και εξόδων της χρήσεως μιας επιχείρησης, 

καταλήγοντας στο αποτέλεσμα χρήσης. Στην κατάσταση αυτή αναγράφονται ο 

συνολικός κύκλος εργασιών της επιχείρησης (πωλήσεις) και το κόστος πωλήσεων 

(Σακέλλης, 2005). 

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων 

Στον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων η επιχείρηση αναγράφει πληροφορίες 

σχετικά με το ποσό των κερδών που διανέμει και σε ποιους το διανέμει τόσο για την 

παρούσα λογιστική χρήση όσο και για την αμέσως προηγούμενη. Μετά την αφαίρεση 

των φόρων, ορισμένο ποσό από τα κέρδη παραμένει στην εταιρία και αυξάνει τα 

αποθεματικά της, ενώ το υπόλοιπο διανέμεται (Σακέλλης, 2005): 

 Στους μετόχους της εταιρίας υπό τη μορφή μερισμάτων 
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 Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας ως αμοιβή τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 

 

2.1 Σκοπός 

 

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η ανάλυση της έννοιας των αριθμοδεικτών. Τι είναι 

αριθμοδείκτες; Αριθμοδείκτες (ή απλώς δείκτες) είναι στατιστικά μέτρα σε μορφή 

σχετικών αριθμών (λόγοι ή ποσοστά) που εκφράζουν ποσοτικά, τη μεταβολή μιας 

μεταβλητής από την κατάσταση σύγκριση της (βάση ή αφετηρία). Η μεταβλητή 

μπορεί να αναφέρεται στην τιμή, στη ποσότητα ή στην αξία ενός ή περισσότερων 

αγαθών και γενικότερα οικονομικών μεγεθών. Γενικά η περίοδος βάσης πρέπει να 

είναι μία ομαλή περίοδος, δηλαδή κατά τη διάρκεια της να μην έχουν συμβεί 

ασυνήθιστες-συνταρακτικές φυσικές, οικονομικές, κοινωνικές ή πολιτικές μεταβολές. 

Συνήθως, στους αριθμοδείκτες χρησιμοποιούμε σαν βάση το 100 κι έτσι μετράμε τις 

μεταβολές των μεγεθών σε ποσοστά επί τοις εκατό (%). 

Όμως, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στη 

χρησιμοποίηση των αριθμοδεικτών ως στατιστικά μέτρα σύγκρισης, είναι η 

απόσταση της περιόδου βάσεως από τη συγκρινόμενη τρέχουσα περίοδο. Η σύγκριση 

δύο αριθμοδεικτών είναι δυνατή μόνο όταν και οι δύο δείκτες αναφέρονται στην ίδια 

χρονολογική βάση. Σε αντίθετη περίπτωση, ο δείκτης με την παλαιότερη βάση 

ανάγεται στην βάση του άλλου δείκτη που έχει τη πιο πρόσφατη βάση. Σκοπός του 

αριθμοδείκτη είναι να αποδώσει, με ένα και μόνο αριθμό, το μέσο μέγεθος των 

πολλών αριθμητικών δεδομένων από τα οποία υπολογίζεται ένα απλό ή σύνθετο 

μέγεθος. Όπως, δηλαδή ο μέσος αριθμητικός αντιπροσωπεύει ένα σύνολο δεδομένων, 

έτσι και ο αριθμοδείκτης αντιπροσωπεύει την αλλαγή σε δύο ή περισσότερες ομάδες 

δεδομένων που συγκεντρώθηκαν σε διάφορες χρονικές περιόδους ή γεωγραφικές 

θέσεις (Απέργης, 2005). 
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Οι αριθμοδείκτες άρχισαν να εφαρμόζονται στην οικονομία σαν τιμάριθμοι. 

Σήμερα όμως, δεν υπάρχει τομέας της επιστήμης και της πρακτικής που να μη γίνεται 

χρήση τους (Αποστολόπουλος, 1988). 

 

2.2 Σημασία των Αριθμοδεικτών 

 

Με τους αριθμοδείκτες προσδιορίζεται η σχέση μεταξύ βασικών επιχειρηματικών 

μεγεθών ή μεγεθών ολόκληρης της οικονομίας, διευκολύνεται η επιχειρηματική 

δράση και επεξηγούνται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτή. Αποτελούν ένα 

πολύ χρήσιμο εργαλείο, όχι μόνο για τον εξωτερικό αναλυτή του ισολογισμού μιας 

επιχείρησης, αλλά πρώτιστα για τη διοίκησή της. Οι αποφάσεις της διοίκησης της 

επιχείρησης λαμβάνονται ύστερα από λεπτομερειακές αναλύσεις, μετρήσεις και 

συγκρίσεις όλων των στοιχείων που συνθέτουν τη δραστηριότητά της με τη βοήθεια 

ενός οργανωμένου συστήματος αριθμοδεικτών. Σε επίπεδο ιδιωτών, οι αριθμοδείκτες 

είναι εξίσου σημαντικό εργαλείο, προκειμένου να γνωρίζουν πως κινείται η 

οικονομία της χώρας, ποιες θα είναι οι μακροοικονομικές επιπτώσεις στο εισόδημά 

τους καθώς και στο γενικότερο επίπεδο ζωής τους. 

Ωστόσο, οι αριθμοδείκτες πρέπει να μελετούνται με προσοχή, γιατί παρά το 

σχετικά εύκολο υπολογισμό τους, η ερμηνεία τους παρουσιάζει προβλήματα και είναι 

δυνατό να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα. Πολλές φορές η βελτίωση ενός 

αριθμοδείκτη μπορεί να σημαίνει την επιδείνωση άλλων, οι οποίοι είναι απαραίτητο 

να συνεξετάζονται πριν από οποιαδήποτε ερμηνεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι 

ανάγκη να εξετάζονται όλοι οι διαθέσιμοι αριθμοδείκτες, δεδομένου ότι πολλοί από 

αυτούς επηρεάζονται ομοιόμορφα από τους ίδιους παράγοντες και επομένως η μελέτη 

ορισμένων μόνο από αυτούς είναι αρκετή. Τέλος, η κρίση, η πρωτοβουλία και οι 

γνώσεις του αναλυτή σε θέματα που αφορούν στην επιχείρηση ή την οικονομία, όπως 

το ιστορικό της, τη θέση της στον κλάδο, την πολιτική της διοίκησής της, οι 

τρέχουσες εμπορικές συνθήκες κλπ., συμβάλλουν αποφασιστικά στη σωστή ερμηνεία 

των αριθμοδεικτών (Θαλασσινός, 1999). 

Για να παρέχει ένας δείκτης μια νέα και σημαντική πληροφορία ή, αλλιώς, για 

να έχει έννοια και χρησιμότητα, ώστε να είναι σημαντικός, θα πρέπει να εκφράζει μια 

σημαντική σχέση που να παρουσιάζει οικονομικό ενδιαφέρον (π.χ. αναμενόμενος 
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πληθωρισμός). Αντίθετα, δεν υπάρχει καμιά σχέση, για παράδειγμα, ανάμεσα στα 

χρεόγραφα και στις πωλήσεις εμπορευμάτων και, επομένως, ο δείκτης ανάμεσα στα 

δύο αυτά μεγέθη δεν έχει καμιά σημασία και δεν πρέπει να υπολογίζεται. Με τον 

αποκλεισμό τέτοιων ασήμαντων δεικτών, είναι δυνατόν ο μεγάλος αριθμός δεικτών 

που θα μπορούσε να υπολογιστεί από τις οικονομικές καταστάσεις, να περιοριστεί σε 

ένα μικρό και εύχρηστο αριθμό σημαντικών δεικτών (Mankiw, 2002). 

Από τα πιο πάνω, γίνεται φανερό ότι η σπουδαιότητα της χρησιμοποίησης των 

αριθμοδεικτών ως μεθόδου ανάλυσης των οικονομικών μεγεθών οφείλεται: 

 πρώτο στο ότι από τη μια μεριά παρακάμπτεται η δυσκολία ανάλυσης και 

ερμηνείας των απόλυτων δεδομένων τους με την καθιέρωση των μεταξύ τους 

σχέσεων (δεικτών), και 

 δεύτερο στο ότι με τον υπολογισμό μόνο των σημαντικών σχέσεων επιτυγχάνεται 

ο περιορισμός του μεγάλου πλήθους στοιχείων που περιλαμβάνονται στην 

οικονομία, σε ένα μικρό σύνολο δεικτών, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά το 

έργο της ανάλυσης τόσο από την πλευρά του κράτους όσο και από την πλευρά 

των ιδιωτών. 

Έτσι, οι αριθμοδείκτες γίνονται εργαλείο σχεδιασμού της οικονομικής, 

νομισματικής ή δημοσιονομικής (π.χ. φορολογία) πολιτικής ενός κράτους καθώς και 

μέτρο για την αξιολόγηση των επιδόσεων μελλοντικά στα συγκεκριμένα παιδία.  

2.3 Εξεταζόμενοι Αριθμοδείκτες 

 

Στην παρούσα εργασία εξετάζονται συνολικά επτά (7) αριθμοδείκτες, μεταξύ των 

οποίων: 

Τέσσερις (4) είναι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας (Profitability Ratios), μέσω 

των οποίων μετράται η αποδοτικότητα μιας επιχείρησης, η δυναμικότητα των κερδών 

της και η ικανότητα της διοίκησης στη διαχείριση όλων των πόρων που έχει στη 

διάθεσή της. Με άλλα λόγια, οι αριθμοδείκτες αυτοί μετρούν το βαθμό επιτυχίας ή 

αποτυχίας μιας επιχείρησης, σε μια δεδομένη στιγμή ή και για μια χρονική περίοδο 

(Γκίκας, 2002). Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας είναι οι εξής: 
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2.3.1.  Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων -ROE  

 

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων είναι ένας χρηματοοικονομικός δείκτης που δείχνει πόσο 

αποδοτικά χρησιμοποιεί μια εταιρεία τα κεφάλαια της για να δημιουργήσει πρόσθετα 

έσοδα (κέρδη), και εκφράζεται σε ποσοστιαίες μονάδες. 

Χρησιμοποιείται ως ένδειξη αποτελεσματικότητας μιας εταιρείας, δηλαδή πόσο 

κέρδος μπορεί να παράγει χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους που 

επενδύθηκαν από τους μετόχους της (μετοχικό κεφάλαιο) και τα αποθεματικά της. Οι 

επενδυτές συνήθως αναζητούν εταιρίες με υψηλή και αυξανόμενη απόδοση ιδίων 

κεφαλαίων (ROE). Προκύπτει από το λόγο των καθαρών κερδών προς το σύνολο των 

ιδίων κεφαλαίων. Εκφράζεται ως ποσοστό  επί τοις εκατό. 

 

 

 

Λόγω της ιδιαίτερης φύσης κάθε κλάδου και των διαφορετικών λογιστικών 

πρακτικών που χρησιμοποιούνται στον καθένα, ο ROE πρέπει να χρησιμοποιείται για 

συγκρίσεις μεταξύ επιχειρήσεων που ανήκουν σε ομοειδής κλάδους. Η απόδοση 

ιδίων κεφαλαίων μειώνεται όταν μειωθούν τα κέρδη ή όταν αυξηθούν τα ίδια 

κεφάλαια. Αντίθετα, τα ίδια κεφάλαια αυξάνουν με την άνοδο της κερδοφορίας της 

εταιρείας, με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αλλά και "τεχνικά", με 

αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων. Στις περιπτώσεις που τα κέρδη δεν 

αυξάνονται με ανάλογο ρυθμό, η απόδοση ιδίων κεφαλαίων περιορίζεται αισθητά. 

Ένας υψηλός δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων αποτελεί ένδειξη ότι η 

επιχείρηση ευημερεί και αυτό μπορεί να οφείλεται στην επιτυχημένη διοίκηση της, 

στις ευνοϊκές γι΄αυτήν οικονομικές συνθήκες, στην εύστοχη χρησιμοποίηση 

κεφαλαίων της, κλπ. 
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2.3.2.   Απόδοση Συνολικού Ενεργητικού - ROA 

 

Ο αριθμοδείκτης απόδοσης ενεργητικού  μετρά την αποτελεσματικότητα, με την 

οποία το συνολικό κεφάλαιο, δηλαδή τα κεφάλαια της επιχείρησης ανεξάρτητα από 

την πηγή προέλευσής τους (ίδια, ξένα), απασχολείται μέσα στην επιχείρηση. Ο 

αριθμοδείκτης προκύπτει από τλ λόγο καθαρά κέρδη της εταιρίας προς το σύνολο του 

ενεργητικού της. Εκφράζεται ως ποσοστό  επί τοις εκατό. 

  

 

 

Ο δείκτης ROA, μας επιτρέπει την σύγκριση αποδοτικότητας ομοειδών 

επιχειρήσεων, άλλων μορφών επενδύσεων αλλά και την ικανότητα της διοίκησης να 

επενδύει αποτελεσματικότερα από άλλες τα περιουσιακά  στοιχεία της επιχείρησης, 

ενώ τέλος επιτρέπει την σύγκριση αποδοτικότητας διαχρονικά. 

 

2.3.3.  Μικτό Περιθώριο Κέρδους 

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί 

των συνολικών πωλήσεων. Φανερώνει το μικτό κέρδος της επιχείρησης για κάθε ένα 

ευρώ καθαρών πωλήσεων που πραγματοποιεί. Προκύπτει από το λόγο των μικτών 

κερδών προς τις πωλήσεις. 

 

 

 Όσο μεγαλύτερο είναι το μικτό κέρδος και κατά συνέπεια και ο δείκτης 

μικτού περιθωρίου, τόσο πιο εύκολα καλύπτονται τα λειτουργικά και άλλα έξοδα. 

Αύξηση του δείκτη μπορεί να προέλθει από αύξηση των τιμών πώλησης ή πτώση στο 

κόστος παραγωγής και αντίστοιχα μείωση του δείκτη μπορεί να είναι επακόλουθο 
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μιας μείωσης των τιμών πώλησης ή αύξησης του κόστους παραγωγής. Είναι ένας 

σημαντικός δείκτης, γιατί απεικονίζει τη σχέση μεταξύ του μικτού κέρδους (πωλήσεις 

– κόστος πωληθέντων) και των πωλήσεων. 

Επιπλέον ο δείκτης αυτός εξαρτάται από τη δομή των κεφαλαίων της 

επιχείρησης , δηλαδή από το βαθμό δανειακής επιβάρυνσης, γιατί είναι ενδεχόμενο 

τα κέρδη της επιχείρησης να διατίθενται σε σημαντικό ποσοστό για την πληρωμή 

τόκων, ενώ επηρεάζεται σημαντικά και από τη μέθοδο αποτίμησης των αποθεμάτων. 

Πάντως σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται ο δείκτης του μικτού περιθωρίου 

κέρδους να μην παρέχει πλήρη εικόνα της αποδοτικότητας μιας επιχείρησης, διότι 

ένα μικρό περιθώριο μπορεί να συνοδεύεται από πολύ υψηλό όγκο πωλήσεων.  

 

2.3.4.  Καθαρό Περιθώριο Κέρδους 

 

Ο αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου δείχνει το ποσοστό του καθαρού κέρδους που 

πετυχαίνει η οικονομική μονάδα από τις πωλήσεις της, δηλαδή μας πληροφορεί για 

το κέρδος που έχει από τις λειτουργικές της δραστηριότητες. Προκύπτει διαιρώντας 

τα καθαρά κέρδη μιας περιόδου με το σύνολο των καθαρών πωλήσεων της ίδιας 

περιόδου. Εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό. 

 

Όσο μεγαλύτερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης  καθαρού κέρδους 

τόσο πιο επικερδής είναι η οικονομική μονάδα. Πρόκειται για έναν αριθμοδείκτη 

πολύ σημαντικό, αφού τόσο η διοίκηση της επιχείρησης όσο και πολλοί αναλυτές 

βασίζουν τις προβλέψεις τους για τα μελλοντικά καθαρά κέρδη της τελευταίας επί 

του προβλεπόμενου ύψους των πωλήσεων και του ποσοστού καθαρού κέρδους. 

Στη συνέχεια, υπολογίζονται δυο (2) επενδυτικοί αριθμοδείκτες (Investment Ratios), 

οι οποίοι μετρούν τις επιδόσεις των επιχειρήσεων στο χρηματιστήριο και επομένως 

μπορούν να υπολογιστούν μόνο επιχειρήσεις με μετοχές εισηγμένες στο 

χρηματιστήριο. Οι αριθμοδείκτες αυτοί είναι οι ακόλουθοι. 
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2.3.5.   Δείκτης Τιμής Προς Κέρδη Ανά Μετοχή - P/E  

 

Ο λόγος Ρ/Ε είναι ίσως ο παλαιότερος και πιο γνωστός δείκτης. Αν και είναι ο πιο 

εύκολος στον υπολογισμό, είναι πολύ συχνό φαινόμενο η λάθος χρήση του και γενικά 

η παρανόηση από τους επενδυτές του τι σημαίνει και πως χρησιμοποιείται. υπάρχουν 

περιπτώσεις που η βοήθεια που προσφέρει είναι πολύ σημαντική και άλλες το 

αντίθετο. Έτσι πολλές φορές οι επενδυτές δίνουν υπερβολική σημασία ενώ δεν θα 

έπρεπε. Ρ/Ε είναι ο λόγος της τιμής μιας μετοχής, προς τα κέρδη ανά μετοχή. 

Προφανώς ο υπολογισμός του δείκτη προκύπτει από το λόγο της τιμής μιας μετοχής 

προς τα κέρδη της εταιρίας διαιρεμένα με τον αριθμό των μετοχών. 

                         

 

Αυτό που κάνει ο συγκεκριμένος δείκτης, είναι να μας λέει, πόσο είναι ένας 

επενδυτής διατεθειμένος να πληρώσει, για κάθε ένα ευρώ κέρδος που παρουσιάζει η 

μετοχή. Ο λόγος Ρ/Ε προσφέρει μία καλύτερη μέτρηση για το πότε μία μετοχή είναι 

ακριβή και πότε όχι, μόνο από την τιμή της. 

Το πρόβλημα με τα παραπάνω είναι ότι το Ρ/Ε δε λαμβάνει υπόψη του τις 

προοπτικές ανάπτυξης της εταιρίας, αλλά τις προσδοκίες της αγοράς για την εξέλιξη 

της εταιρίας, μιας και η τιμή της μετοχής της αντανακλά την άποψη των επενδυτών 

για την αξία της επιχείρησης. Γενικά είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε ποιο Ρ/Ε 

θεωρείται υψηλό και ποιο χαμηλό αν δε λάβουμε υπόψη μας κάποιους παράγοντες, 

με τους δυο κυριότερους να είναι ο ρυθμός ανάπτυξης της εταιρίας και οι συγκρίσεις 

που γίνονται να είναι μεταξύ εταιριών του ίδιου παραγωγικού κλάδου.  

 

2.3.6.   Δείκτης Τιμής Προς Λογιστική Αξία Μετοχής - P/BV  

 

Με το δείκτη αυτό, οποιοσδήποτε ορθολογικά σκεπτόμενος επενδυτής καταλαβαίνει 

ουσιαστικά τι πληρώνει για τη μετοχή, και τι παίρνει ως αντάλλαγμα μέσα από την 
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επιχείρηση. Ο λόγος Ρ/ΒV είναι ο λόγος της τρέχουσας χρηματιστηριακής αξίας ανά 

μετοχή προς τη λογιστική αξία της κάθε μετοχής. 

 

 

 

Τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε προκύπτουν από τον ισολογισμό της κάθε 

εταιρίας που δημοσιεύει στο τέλος του έτους απ’ όπου παίρνουμε και τη συνολική 

αξία του μετοχικού κεφαλαίου, την οποία διαιρούμε με τον αριθμό των μετοχών. Σαν 

δείκτης θεωρείται σταθερός γιατί δεν επιδέχεται λογιστικά «μαγειρέματα» για 

εμφάνιση καλύτερων αποτελεσμάτων για την επιχείρηση. 

Γενικά όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος λόγος, Ρ/ΒV, τόσο ακριβότερη 

θεωρείται μια μετοχή και όσο μικρότερη είναι η σχέση της χρηματιστηριακής προς τη 

λογιστική  τιμή μίας μετοχής , η μετοχή θεωρείται υποτιμημένη και επομένως καλή 

επιλογή για τον επενδυτή. Όταν λοιπόν ο δείκτης είναι μικρότερος από τη μονάδα, η 

μετοχή θεωρείται υποτιμημένη και η αγορά πιστεύει ότι η εταιρία δεν πρόκειται να 

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

άρα και η κεφαλαιοποίηση πέφτει. Ενώ όταν είναι μεγαλύτερος από τη  μονάδα, η 

μετοχή θεωρείται υπερτιμημένη και ότι η αγορά πιστεύει ότι θα φέρει τα 

αναμενόμενα άρα αγοράζουν «ψηλά» για να πουλήσουν ψηλότερα άρα η 

κεφαλαιοποίηση ανεβαίνει. 

Το κυριότερο πρόβλημα του συγκεκριμένου δείκτη είναι ότι εμπεριέχει 

αποκλειστικά και μόνο υλικά στοιχεία της επιχείρησης. Τα άυλα στοιχεία πολλές 

φορές δεν συνυπολογίζονται στη λογιστική αξία διότι η αποτίμηση τους είναι καθαρά 

υποκειμενική, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα άμα  

συμπεριληφθούν στην ανάλυση. 

Τέλος, εξετάζεται ένας (1) εκ των αριθμοδεικτών ρευστότητας (Liquidity 

Ratios), που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό τόσο της βραχυχρόνιας 

οικονομικής θέσης μιας επιχείρησης όσο και της ικανότητάς της να ανταποκριθεί στις 

βραχυπρόθεσμες ή τρέχουσες υποχρεώσεις της, όταν αυτές λήγουν.  
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2.3.7.   Γενική Ρευστότητα 

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός είναι ίσως ο πιο διαδεδομένος δείκτης για την εκτίμηση της 

ρευστότητας της επιχείρησης παρότι αποτελεί ένα χονδρικό μέτρο μέτρησης αυτής. Ο 

αριθμοδείκτης αυτός επιτρέπει στην επιχείρηση και στους χρηματοοικονομικούς 

αναλυτές να εκτιμούν αν και κατά πόσο οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

καλύπτονται, σε δεδομένη στιγμή, από τα ευκόλως ρευστοποιήσιμα στοιχεία του 

ενεργητικού. Προκύπτει ως ο λόγος του κυκλοφορούν ενεργητικού μιας επιχείρησης 

προς το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της. 

 

 

 

Γενικά επικρατεί μια εκδοχή ότι όσο υψηλότερη η τιμή του δείκτη γενικής 

ρευστότητας, τόσο καλύτερα. Αυτό ενώ μπορεί να είναι εν μέρη αληθές κυρίως όσον 

αφορά τους πιστωτές της επιχείρησης, αφού φανερώνει ότι η επιχείρηση μπορεί να 

αντεπεξέλθει με σχετική ευκολία στις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της. Από την 

πλευρά της επιχείρησης όμως, δεν είναι πάντα σωστή η συσσώρευση μετρητών ή 

αποθεμάτων χωρίς κάποια λογική, αφού οι πόροι αυτοί θα μπορούσαν να είχαν 

χρησιμοποιηθεί αλλού και να απέφεραν περαιτέρω κέρδη στην επιχείρηση. 

Μια δημοφιλής εμπειρική προσέγγιση θεωρεί την αναλογία 2/1 ικανοποιητική 

για το δείκτη ρευστότητας. Όμως η προσέγγιση αυτή δεν θα πρέπει να υιοθετείται 

πάντα αφού ακόμα και ένας δείκτης με αναλογία αρκετά μεγαλύτερος από 2/1 δεν 

παρέχει από μόνος του  εγγυήσεις για τη δυνατότητα ανταπόκρισης στις παρούσες 

υποχρεώσεις ή τη δυνατότητα μετατροπής κυκλοφοριακών στοιχείων σε μετρητά. 

Όπως ισχύει για όλους τους αριθμοδείκτες έτσι και αυτός θα πρέπει να συγκρίνεται 

με το μέσο όρο του κλάδου και να παρατηρείται η πορεία του στη διάρκεια του 

χρόνου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 

 

3.1 Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά 

 

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η ανάλυση τόσο του κλάδου των διαρκών 

καταναλωτικών αγαθών. Τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά είναι τα εμπορεύματα που 

παράγονται και πωλούνται με σκοπό να εξυπηρετήσουν μια μακροχρόνια ανάγκη του 

καταναλωτή, δηλαδή δεν αναλώνονται άμεσα (π.χ. τρόφιμα, ποτά, τσιγάρα, φάρμακα, 

είδη καθαριότητας, κλπ), συγχρόνως όμως χρησιμοποιούνται για καταναλωτικούς 

σκοπούς και όχι για την παραγωγή άλλων αγαθών (κεφαλαιουχικά αγαθά). Σύμφωνα 

με τον υπ’ αριθμ. 656/2007 Κανονισμό (ΕΚ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσον αφορά 

τον ορισμό των κύριων ομάδων βιομηχανικών κλάδων (ΚΟΒΚ), ο υπερ-κλάδος των 

διαρκών καταναλωτικών αγαθών περιλαμβάνει τους ακόλουθους επιμέρους κλάδους 

(http://eur-lex.europa.eu):  

 Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης 

 Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού 

 Κατασκευή οικιακών συσκευών  

 Κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α. 

 Κατασκευή επίπλων 

 Κατασκευή κοσμημάτων, πολύτιμων αντικειμένων και συναφών ειδών 

 Κατασκευή μουσικών οργάνων. 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:155:0003:0006:EL:PDF
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3.2 Πορεία του κλάδου και του Γενικού Δείκτη 

 

 

Διάγραμμα 3.2.1: Πορεία κλάδου από 02/10/2008-02/10/2013 

 

Στους επιμέρους κλάδους που συνθέτουν τον δείκτη, και στο σύνολο της αγοράς, 

δηλαδή εγχώρια αγορά και αγορές εξωτερικού, οι νέες παραγγελίες για 

κεφαλαιουχικά προϊόντα (εξοπλισμός) μειώθηκαν κατά 35,8%, οι νέες παραγγελίες 

για διαρκή καταναλωτικά αγαθά υποχώρησαν κατά 18,9% και οι νέες 

παραγγελίες για ενδιάμεσα προϊόντα (που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

καταναλωτικών αγαθών) μειώθηκαν κατά 8,1%. 

Στο σύνολο της αγοράς, εγχώριας και αγορών εξωτερικού, πτώση 25,1% 

καταγράφηκε στον κλάδο των κεφαλαιουχικών προϊόντων και ακολούθησαν, τα 

διαρκή καταναλωτικά αγαθά με μείωση 18,1%, τα ενδιάμεσα προϊόντα με πτώση 

10,1% και τα αναλώσιμα αγαθά με μείωση 5,5%. 
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Διάγραμμα 3.2.2: Πορεία γενικού δείκτη από 02/10/2008-02/10/2013 
 
 

 

Επιπλέον στους πίνακες παλινδρομήσεων που ακολουθούν φαίνεται ότι ο 

κλάδος των διαρκών καταναλωτικών αγαθών συσχετίζεται έντονα θετικά με το 

Γενικό Δείκτη Τιμών του ΧΑΑ. 

  

Πίνακας 3.2.3: Παλινδρόμηση ημερήσιων αποδόσεων κλάδου ΔΚΑ - ΓΔΤ  
 

Dependent Variable: R_FTSE_PROSP1  

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 20:06   

Sample (adjusted): 2 1248   

Included observations: 1247 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.000701 0.000488 1.437761 0.1508 

R_GEN_DEIKT1 0.629822 0.020894 30.14408 0.0000 
     
     

R-squared 0.421916     Mean dependent var 0.000182 

Adjusted R-squared 0.421452     S.D. dependent var 0.022619 

S.E. of regression 0.017204     Akaike info criterion -5.285699 

Sum squared resid 0.368510     Schwarz criterion -5.277473 

Log likelihood 3297.633     Hannan-Quinn criter. -5.282606 

F-statistic 908.6657     Durbin-Watson stat 1.892976 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Η σχέση μεταξύ του κλάδου και του Γενικού Δείκτη που μας ζητείται έχει γενική 

μορφή *       και ειδικότερα στην περίπτωσή μας 

_ _ 1 *R_GEN_DEIKT1R FTSE PROSP c     . Ως εξαρτημένη μεταβλητή 

R_FTSE_PROSP1 έχουμε ονομάσει τις ημερήσιες αποδόσεις του δείκτη του 

υπερκλάδου "Προσωπικά και οικιακά αγαθά", ως ανεξάρτητη μεταβλητή 

R_GEN_DEIKT1 έχουμε ονομάσει τις ημερήσιες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του 

Χ.Α., c ο σταθερός όρος της εξίσωσης και ε τα τυπικά σφάλματα. Για να ελεγχθεί η 

στατιστική σημαντικότητα του beta (β) σε επίπεδο 95% αρκεί να καλύπτονται οι εξής 

συνθήκες, το t-Statistic να είναι σε απόλυτες τιμές μεγαλύτερο του δύο (δηλαδή |t| 

>2), καθώς και το Prob.≤ 0,05. 

Όπως παρατηρείται στον πίνακα καλύπτονται οι συνθήκες ύπαρξης 

στατιστικής σημαντικότητας επιπέδου 95% καθώς το t-statistic του beta είναι εκτός 

των ορίων του ± 2 και  το Prob.= 0,0000. Για την ύπαρξη θετικού προσήμου στο beta 

μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ των μεταβλητών του 

υποδείγματος. Δηλαδή μία μεταβολή του Γενικού Δείκτη κατά μία μονάδα θα 

προκαλέσει μια αντίστοιχη μεταβολή του δείκτη του κλάδου "Προσωπικά και 

Οικιακά προϊόντα" κατά 0,629822 μονάδες. 

 

 

Πίνακας 3.2.4: Παλινδρόμηση εβδομαδιαίων αποδόσεων κλάδου ΔΚΑ - ΓΔΤ  
 

Dependent Variable: R_FTSE_PROSP2  

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 20:07   

Sample (adjusted): 5 1248   

Included observations: 1244 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.002956 0.000993 2.976688 0.0030 

R_GEN_DEIKT2 0.666895 0.020686 32.23942 0.0000 
     
     

R-squared 0.455593     Mean dependent var 0.000849 

Adjusted R-squared 0.455154     S.D. dependent var 0.047349 

S.E. of regression 0.034950     Akaike info criterion -3.868175 

Sum squared resid 1.517129     Schwarz criterion -3.859934 

Log likelihood 2408.005     Hannan-Quinn criter. -3.865076 

F-statistic 1039.380     Durbin-Watson stat 0.496524 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Η σχέση μεταξύ του κλάδου και του Γενικού Δείκτη που μας ζητείται έχει γενική 

μορφή *       και ειδικότερα στην περίπτωσή μας 

_ _ 2 *R_GEN_DEIKT2R FTSE PROSP c     . Ως εξαρτημένη μεταβλητή 

R_FTSE_PROSP2 έχουμε ονομάσει τις εβδομαδιαίες αποδόσεις του δείκτη του 

υπερκλάδου "Προσωπικά και οικιακά αγαθά", ως ανεξάρτητη μεταβλητή 

R_GEN_DEIKT2 έχουμε ονομάσει τις εβδομαδιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη 

του Χ.Α., c ο σταθερός όρος της εξίσωσης και ε τα τυπικά σφάλματα. Για να ελεγχθεί 

η στατιστική σημαντικότητα του beta(β) σε επίπεδο 95% αρκεί να καλύπτονται οι 

εξής συνθήκες, αρχικά το t-Statistic να είναι σε απόλυτες τιμές μεγαλύτερο του δύο 

(δηλαδή |t| >2), καθώς και το Prob.≤ 0,05. 

Όπως παρατηρείται στον πίνακα καλύπτονται οι συνθήκες ύπαρξης 

στατιστικής σημαντικότητας επιπέδου 95% καθώς το t-statistic του beta είναι εκτός 

των ορίων του ± 2 και  το Prob.= 0,0000. Για την ύπαρξη του θετικού προσήμου στο 

beta μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ των μεταβλητών του 

υποδείγματος. Δηλαδή μία μεταβολή του Γενικού Δείκτη κατά μία μονάδα θα 

προκαλέσει μια αντίστοιχη μεταβολή του δείκτη του κλάδου "Προσωπικά και 

Οικιακά προϊόντα" κατά 0,666895 μονάδες. 

 

Πίνακας 3.2.5: Παλινδρόμηση μηνιαίων αποδόσεων κλάδου ΔΚΑ - ΓΔΤ  

Dependent Variable: R_FTSE_PROSP3  

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 20:08   

Sample (adjusted): 22 1248   

Included observations: 1227 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.017808 0.001895 9.395614 0.0000 

R_GEN_DEIKT3 0.800727 0.016293 49.14696 0.0000 
     
     

R-squared 0.663501     Mean dependent var 0.006557 

Adjusted R-squared 0.663226     S.D. dependent var 0.113566 

S.E. of regression 0.065905     Akaike info criterion -2.599578 

Sum squared resid 5.320740     Schwarz criterion -2.591245 

Log likelihood 1596.841     Hannan-Quinn criter. -2.596442 

F-statistic 2415.423     Durbin-Watson stat 0.141973 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Η σχέση μεταξύ του κλάδου και του Γενικού Δείκτη που μας ζητείται έχει γενική 

μορφή *       και ειδικότερα στην περίπτωσή μας 

_ _ 3 *R_GEN_DEIKT3R FTSE PROSP c     . Ως εξαρτημένη μεταβλητή 

R_FTSE_PROSP3 έχουμε ονομάσει τις μηνιαίες αποδόσεις του δείκτη του 

υπερκλάδου "Προσωπικά και οικιακά αγαθά", ως ανεξάρτητη μεταβλητή 

R_GEN_DEIKT3 έχουμε ονομάσει τις εβδομαδιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη 

του Χ.Α., c ο σταθερός όρος της εξίσωσης και ε τα τυπικά σφάλματα. Για να ελεγχθεί 

η στατιστική σημαντικότητα του beta(β) σε επίπεδο 95% αρκεί να καλύπτονται οι 

εξής συνθήκες, αρχικά το t-Statistic να είναι σε απόλυτες τιμές μεγαλύτερο του δύο 

(δηλαδή |t| >2), καθώς και το Prob.≤ 0,05. 

Όπως παρατηρείται στον πίνακα καλύπτονται οι συνθήκες ύπαρξης στατιστικής 

σημαντικότητας επιπέδου 95% καθώς το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του 

± 2 και  το Prob.= 0,0000. Για την ύπαρξη του θετικού προσήμου στο beta μπορούμε 

να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος. 

Δηλαδή μία μεταβολή του Γενικού Δείκτη κατά μία μονάδα θα προκαλέσει μια 

αντίστοιχη μεταβολή του δείκτη του κλάδου "Προσωπικά και Οικιακά προϊόντα" 

κατά 0,800727 μονάδες. 

 

3.3 Επιμέρους Κλάδος Οικιακών Συσκευών 

 

Το μέγεθος της εγχώριας αγοράς λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (πλυντήρια  

ρούχων και πιάτων, ψυγεία-καταψύκτες, απορροφητήρες, φούρνοι μικροκυμάτων,  

ηλεκτρικές κουζίνες, φούρνοι και εστίες εντοιχιζόμενες) εκτιμάται ότι ανήλθε σε 

1,168 εκ. τεμάχια το 2012, με το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής (ΜΕΡΜ) να 

διαμορφώνεται αρνητικός (-15,5%) την τετραετία 2009-2012. Ειδικότερα, τα μερίδια 

μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών λευκών ηλεκτρικών συσκευών είναι σχεδόν 

ισοκατανεμημένα, με τα ψυγεία - ψυγειοκαταψύκτες, τις ηλεκτρικές κουζίνες και τα 

πλυντήρια ρούχων να κατέχουν το 53,4% σε τεμάχια, το 2012. 

(http://www.stochasis.com) 

http://www.stochasis.com/stochasis/uploads/pdfs/el/DELTIA_TYPOU/deltio_typou_HOS.pdf


[20] 
 

Αντίστοιχα, το μέγεθος αγοράς των συσκευών εικόνας και ήχου (τηλεοράσεις, 

φορητές συσκευές ήχου, DVD/BLU-RAY, μεμονωμένες συσκευές HI-FI/Home 

Cinema, βιντεοκάμερες, ολοκληρωμένα συστήματα HI-FI, βιντεοπροβολείς) 

εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε σε 1,135 εκ. τεμάχια το 2012, με ΜΕΡΜ -17,5%, την 

περίοδο 2009-2012. Σημειώνεται ότι, η πτώση της αγοράς συσκευών εικόνας και 

ήχου το 2012 συγκρατήθηκε από την οριακή μείωση της αγοράς των τηλεοράσεων 

(καλύπτουν το 46% της εν λόγω αγοράς), η οποία προέκυψε λόγω της παύσης του 

αναλογικού σήματος, «ωθώντας» αρκετά νοικοκυριά σε αγορά νέων συσκευών.  

Ο ανταγωνισμός στον κλάδο είναι έντονος, λόγω της λειτουργίας ίσης 

δυναμικότητας και μεγέθους εισαγωγικών επιχειρήσεων, της προσπάθειας αύξησης 

του μεριδίου τους στην εγχώρια αγορά, εστιάζοντας στην τιμολογιακή πολιτική, στη 

διαφήμιση και σε προωθητικές ενέργειες και της συνεχούς εξέλιξης της τεχνολογίας. 

Σημειώνεται ότι, ο αριθμός των εγχώριων παραγωγικών επιχειρήσεων είναι μικρός, 

με δραστηριότητα αποκλειστικά στην παραγωγή λευκών ηλεκτρικών οικιακών 

συσκευών. Οι εισαγωγικές επιχειρήσεις ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και 

συσκευών εικόνας και ήχου αντιπροσωπεύουν αναγνωρισμένα εμπορικά σήματα του 

εξωτερικού, σε ορισμένες περιπτώσεις μέσω θυγατρικών πολυεθνικών, οι οποίες 

συνήθως είναι μεγάλου μεγέθους.  

  

3.4 Επιμέρους Κλάδος Επίπλων Οικιακής Χρήσης 

 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται ο κλάδος των επίπλων οικιακής χρήσης και 

συγκεκριμένα των επίπλων υπνοδωματίου, τραπεζαρίας και καθιστικού χώρου, όπως 

παρουσιάζονται μέσα από κλαδική μελέτη της ICAP (2011). 

Η ζήτηση για έπιπλα οικιακής χρήσης προέρχεται από τα νέα νοικοκυριά που 

δημιουργούνται και προμηθεύονται εξοπλισμό για τις κατοικίες τους, καθώς και από 

την αντικατάσταση υπαρχόντων επίπλων λόγω φθοράς ή για λόγους αισθητικής ή 

αλλαγής στις τάσεις της μόδας. Το είδος των επίπλων που αγοράζονται εξαρτάται 

σημαντικά από το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, τις τιμές των εν λόγω 

προϊόντων και τους όρους συναλλαγών που επικρατούν στην αγορά. 

Η εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας παρέχει μια ένδειξη για 

τον αριθμό των νέων κατοικιών που δημιουργούνται. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 



[21] 
 

ΕΣΥΕ για το 2008 (συγκεντρωτικά περιόδου Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου), η οικοδομική 

δραστηριότητα εμφάνισε συνολικά μείωση 16% στον αριθμό των αδειών, 19% στην 

επιφάνεια και 17% στον όγκο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του  2007. 

Προσδιοριστικό παράγοντα της ζήτησης αποτελεί επίσης ο αριθμός των γάμων που 

τελούνται κάθε χρόνο, ο οποίος αυξάνει σχεδόν αντίστοιχα και τον αριθμό των νέων 

νοικοκυριών. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ, το 2008 (δίσεκτο έτος) οι γάμοι που 

τελέσθηκαν στη χώρα διαμορφώθηκαν σε 53.500 έναντι 61.377 το 2007.  

Η αγορά των επίπλων οικιακής χρήσης είναι κατακερματισμένη λόγω του 

μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτήν. Η πλειοψηφία των 

παραγωγικών μονάδων είναι μικρού μεγέθους, συχνά οικογενειακού χαρακτήρα και 

δε διαθέτει αυτοματοποιημένη παραγωγή. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι οι μεσαίου 

και μεγάλου μεγέθους παραγωγικές μονάδες συγκεντρώνουν περίπου 30% της 

εγχώριας παραγωγής, ενισχύοντας ωστόσο σταδιακά την παρουσία τους στην αγορά. 

Ο εισαγωγικός τομέας είναι περισσότερο συγκεντρωμένος και σε αυτόν 

δραστηριοποιούνται κυρίως μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις. 

Η διάθεση των επίπλων πραγματοποιείται συνήθως μέσω εξειδικευμένων 

καταστημάτων λιανικής πώλησης. Τα τελευταία έτη ωστόσο έχουν εισέλθει στην 

εξεταζόμενη αγορά και καταστήματα οικιακού εξοπλισμού, υπερμάρκετ και 

πολυκαταστήματα. Αρκετές επιχειρήσεις του κλάδου, η πλειοψηφία των οποίων είναι 

εισαγωγικές, έχουν δημιουργήσει δίκτυο καταστημάτων, το οποίο επεκτείνεται είτε 

αυτόνομα είτε με τη μέθοδο του franchising. 

Η τέχνη της επιπλοποιίας έχει μακρόχρονη παράδοση στη χώρα μας. Με την 

πάροδο των ετών, διάφορες τάσεις εμφανίστηκαν και επικράτησαν για μικρότερα ή 

μεγαλύτερα διαστήματα. Σήμερα υπάρχει πολυμορφία αναφορικά με τα υλικά, τα 

σχέδια και τις σχεδιαστικές γραμμές των επίπλων. 

Ο κλάδος των επίπλων οικιακής χρήσης αποτελεί σημαντικό τομέα στον 

ευρύτερο κλάδο επίπλων. Περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, οι οποίες 

διαφέρουν ως προς το μέγεθος και την οργάνωσή τους, αλλά και ως προς το εύρος 

των προϊόντων που διαθέτουν. Ειδικότερα, στον παραγωγικό τομέα του κλάδου 

δραστηριοποιούνται μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις με αυτοματοποιημένη 

παραγωγή, καθώς και μικρότερου μεγέθους, οικογενειακής συνήθως μορφής 

επιχειρήσεις και βιοτεχνίες οι οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως στην τοπική αγορά. 
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Ανομοιογένεια παρατηρείται και στον εισαγωγικό τομέα στον οποίο ωστόσο είναι 

εντονότερη η παρουσία εταιρειών μεσαίου και μεγάλου μεγέθους. 

Πολλές εταιρείες του κλάδου δραστηριοποιούνται παράλληλα και στην 

παραγωγή ή και εισαγωγή άλλων ειδών επίπλων, όπως κουζίνας, μπάνιου, γραφείου, 

εξωτερικών χώρων, παιδικών επίπλων, αλλά και άλλων οικιακών ειδών, 

προσφέροντας συχνά ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξοπλισμό της κατοικίας. 

Στον πίνακα 3.4 παρατίθενται ορισμένα βασικά μεγέθη και δεδομένα της 

βιομηχανίας επίπλων για την περίοδο 2005-2007, σύμφωνα με την ΕΣΥΕ. Τα 

δεδομένα αφορούν τον ευρύτερο κλάδο επίπλων, ο οποίος περιλαμβάνει και άλλα 

προϊόντα πέραν των εξεταζομένων στη μελέτη. Βάσει της Στατιστικής Ταξινόμησης 

Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ), η κατασκευή επίπλων εντάσσεται 

στον κωδικό 361. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται η κατασκευή καρεκλών και 

καθισμάτων, άλλων επίπλων για γραφεία και καταστήματα, άλλων επίπλων κουζίνας, 

άλλων επίπλων για υπνοδωμάτια, τραπεζαρίες, κήπους κλπ. και στρωμάτων. 

Πίνακας 3.4.1: Βασικά μεγέθη και εικόνα βιομηχανίας επίπλων (2005-2007) 

  2005 2006 2007 

Αριθμός καταστημάτων 

(επιχειρήσεων) 650 619 548 

Ποσότητα παραγωγής 12.206.651 7.134.662,56 10.877.909 

Ποσότητα πωλήσεων 10.547.655 5.284.070,88 7.903.487 

Αξία πωλήσεων σε € 323.081.359 364.210.555,61 376.413.616 

Πηγή: Στοιχεία Ετήσιας Έρευνας Παραγωγής & Πωλήσεων Βιομηχανικών Προϊόντων (PRODCOM), ΕΣΥΕ 

Επίσης σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΣΥΕ ο Δείκτης 

Βιομηχανικής Παραγωγής για τον κλάδο του Επίπλου την περίοδο Ιανουαρίου – 

Δεκεμβρίου 2009 (προσωρινά στοιχεία) ήταν 105,2 ενώ για το 2008 ήταν 124,1 και 

το 2007 139,8, δηλ. σημειώθηκε μείωση κατά 15,2% την περίοδο 2009/2008 από 

μείωση 11,2% που σημειώθηκε την περίοδο 2008/2007, τη στιγμή που ο Γενικός 

Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής σημείωσε μείωση κατά 7,6% την περίοδο 

2009/2008 από 8,3% που είχε σημειώσει την περίοδο 2008/2007. 

Απώλειες κερδών ή και ζημιές είχαν το 2008 οι περισσότερες βιομηχανίες 

επίπλων, καθώς αυτές που παρουσιάζουν επιδείνωση των καθαρών κερδών φθάνουν 

το 56,8%, ενώ, επιπλέον, οι ζημιογόνες ανέρχονται στο 27,3% του συνολικού  

αριθμού. O κλάδος στο σύνολό του, λαμβανομένων υπόψη τόσο των κερδοφόρων 
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όσο και των ζημιογόνων επιχειρήσεων, παρουσιάζει καθαρά κέρδη ύψους 4,55 εκ. 

ευρώ έναντι καθαρών κερδών ύψους 12,5 εκ. ευρώ το 2007, μειωμένα περίπου κατά 

7,9 εκ. ευρώ σε αξία και κατά 64% σε ποσοστό. 

Αναλυτικότερα: 

 Τριάντα επιχειρήσεις οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2007, παρέμειναν και κατά 

το 2008 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας όμως καθαρά κέρδη ύψους 11,1 εκ. 

ευρώ έναντι 13,8 εκ. ευρώ το 2007, μειωμένα κατά 2,7 εκ. ευρώ. 

 Εννέα επιχειρήσεις οι οποίες επίσης ήταν κερδοφόρες το 2007 με κέρδη 0,9 

εκατ. ευρώ εμφάνισαν κατά το 2008 ζημιές της τάξης των 5,1 εκ. ευρώ, 

καταγράφοντας έτσι απώλειες ύψους 6 εκ. ευρώ.  

 Τρεις επιχειρήσεις οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2007, παρέμειναν και κατά το 

2008 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 2,5 εκατ. ευρώ έναντι 2 εκ. ευρώ 

το 2007 αυξημένες έτσι κατά 0,5 εκ. ευρώ.  

 Δύο επιχειρήσεις οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2007 με ζημιές 0,2 εκ. ευρώ 

εμφάνισαν κατά το 2008 κέρδη της τάξης του 1,1 εκ. ευρώ, καταγράφοντας 

ωφέλεια ύψους 1,3 εκ. ευρώ. 

 Οι κερδοφόρες πραγματοποίησαν συνολικές πωλήσεις 307,7 εκ. ευρώ, οι 

οποίες αντιστοιχούν στο 68,5% των συνολικών των 44 επιχειρήσεων του 

κλάδου, ενώ αυτές των ζημιογόνων ήταν ύψους 141,2 εκ. ευρώ (31,5%). 

 

Στο σύνολό του ο κλάδος παρουσίασε κατά 6% αύξηση των πωλήσεών του, η 

οποία εκτιμάται ότι προήλθε σε σημαντικό βαθμό από διεύρυνση των πωλήσεων στη 

διεθνή αγορά. Σε απόλυτο μέγεθος η αύξηση των πωλήσεων των 44 επιχειρήσεων 

του ανέρχεται στα 26,1 εκ. ευρώ.  

 

3.6 Επιμέρους Κλάδος Ηλεκτρονικών Συσκευών Ευρείας Κατανάλωσης 

 

Ο κλάδος παρουσιάζει υψηλή γεωγραφική συγκέντρωση καθώς η πλειοψηφία των 

εταιρειών είναι συγκεντρωμένη στην περιφέρεια Αττικής. Η χωροθέτησή τους  
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επηρεάζεται κυρίως από το μικρό μέγεθος της εγχώριας αγοράς, την πολυετή  

δραστηριοποίηση κάποιων εταιρειών στη συγκεκριμένη περιοχή και της  

συγκέντρωσης της ζήτησης στη συγκεκριμένη περιφέρεια, καθώς έτσι επιτυγχάνεται 

άμεση εξυπηρέτηση των εταιρειών παραγωγής-διανομής οπτικοακουστικών έργων 

και των εκδοτικών ομίλων. Ωστόσο υπάρχουν δύο εταιρείες µε παραγωγική 

δραστηριότητα εκτός της Αττικής και συγκεκριμένα µία στην περιφέρεια Θεσσαλίας 

και µία στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Η επιλογή των 

συγκεκριμένων περιοχών έγινε µε γνώμονα την εκμετάλλευση των κινήτρων που 

προσδίδουν στις επιχειρήσεις οι αναπτυξιακοί νόμοι. Για τη στήριξη της παραγωγικής 

δραστηριότητας και την άμβλυνση των μειονεκτημάτων που δημιουργεί η σημαντική 

απόσταση από την περιοχή της υψηλότερης ζήτησης, οι συγκεκριμένες εταιρείες 

εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες άμεσης επικοινωνίας που προσφέρουν τα 

ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας λαμβάνοντας τις παραγγελίες ηλεκτρονικά 

(http://www.acsmi.gr). 

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο κλάδο 

ανταγωνίζονται τόσο στην τιμή όσο και στην προσφερόμενη ποιότητα των υπηρεσιών 

τους όπως είναι η ποιότητα παραγωγής, η ευελιξία και η ταχύτητα εξυπηρέτησης των 

πελατών τους. Δεδομένου ότι το προϊόν είναι ομογενές, η τιμολόγηση αποτελεί το 

κύριο πεδίο ανταγωνισμού των εταιρειών. Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν τις παραγγελίες 

από τις εταιρείες-πελάτες τους οι οποίες περιλαμβάνουν στοιχεία ποσότητας, τύπου 

εγγραφής, συσκευασίας, ταχύτητας παράδοσης κλπ και δίνουν συγκεκριμένες 

προσφορές. Ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της κάθε παραγγελίας διαμορφώνεται η 

προσφερόμενη τιμή και η εταιρεία-πελάτης αποφασίζει µε βάση το budget του. Σε 

περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από µια διαθέσιμες προσφορές, µε μικρή 

διαφορά στο συνολικό κόστος, λαμβάνεται υπόψη το δεύτερο κριτήριο που είναι η 

ποιότητα παραγωγής. Είναι πολύ σημαντικό για τις εταιρείες-πελάτες να διακινήσουν 

ένα προϊόν το οποίο δεν θα έχει ποιοτικά προβλήματα. Με δεδομένο ότι ο 

μεγαλύτερος όγκος των παραγγελιών είναι από εκδοτικούς οίκους οι οποίοι διακινούν 

μαζί µε τα έντυπά τους συγκεκριμένους οπτικούς δίσκους, είναι πολύ σημαντικό οι 

δίσκοι αυτοί να είναι αξιόπιστοι ώστε να µην επιβαρυνθεί το όνομα του εκδοτικού 

οίκου σε αντίθετη περίπτωση (http://www.acsmi.gr). 

Σημαντικά κριτήρια για την επιλογή των εταιρειών του κλάδου αποτελούν 

επίσης η ευελιξία παραγωγής και η ταχύτητα εξυπηρέτησης για την κάλυψη των 

http://www.acsmi.gr/Portals/0/anaparagogi_audio_video%20.pdf
http://www.acsmi.gr/Portals/0/anaparagogi_audio_video%20.pdf
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αναγκών της εταιρείας-πελάτη. Πιο συγκεκριμένα οι εκδοτικοί οίκοι πολλές φορές 

έχουν την ανάγκη για πρόσθετες παραγγελίες λόγω σημαντικής ζήτησης των εντύπων 

τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σημαντικό η εταιρεία του κλάδου να έχει την 

παραγωγική δυναμικότητα ώστε να εκτελέσει την πρόσθετη παραγγελία χωρίς να έχει 

επιπτώσεις στο κόστος για τον πελάτη ή στην ποιότητα των οπτικών δίσκων. Η 

ύπαρξη σχετικής αποκλειστικής άδειας αναπαραγωγής συγκεκριμένων 

οπτικοακουστικών έργων αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επιλογή μιας 

συγκεκριμένης εταιρείας του κλάδου, καθώς σε αυτή την περίπτωση η άδεια της 

προσδίδει σημαντικό πλεονέκτημα το οποίο διαφοροποιεί το προϊόν της σε σχέση µε 

τις υπόλοιπες. Ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις τα δικαιώματα 

συγκεντρώνονται από επιχειρήσεις άλλων κλάδων, οι οποίες έχουν θυγατρικές ή 

συνεργάζονται στενά µε συγκεκριμένες εταιρείες του κλάδου, ενισχύοντας τον 

ολιγοπωλιακό χαρακτήρα του. 

 

3.7 Διεθνείς Εξελίξεις 

 

Σύμφωνα με άρθρο της Καθημερινής στις 14/9/2013, ο κλάδος των διαρκών αγαθών 

συνεχίζει να ποντάρει στις αναδυόμενες αγορές. 

«Αρχίζει η εποχή των διαρκών καταναλωτικών προϊόντων», γράφουν οι 

οικονομολόγοι της Goldman Sachs σε πρόσφατη έκθεση που δημοσιεύτηκε από το 

ειδησεογραφικό δίκτυο CNBC. Οι προβλέψεις του αμερικανικού τραπεζικού 

κολοσσού στηρίζονται στην ανερχόμενη και διευρυνόμενη μεσαία τάξη του 

αναδυόμενου κόσμου, ειδικότερα της Κίνας και της Ινδίας. Μάλιστα, η Goldman 

Sachs υπολογίζει ότι αυτή η καταναλωτική έξαρση για διαρκή αγαθά θα διαρκέσει 

τέσσερις ολόκληρες δεκαετίες. Η κουλτούρα της κατανάλωσης θα αρχίσει να 

καλλιεργείται στην Κίνα στη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας και η Ινδία θα 

ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα πυροδοτηθεί μια 

ραγδαία επέκταση του κλάδου παροχής υπηρεσιών που συσχετίζεται με αγαθά όπως 

τα πλυντήρια, άλλες συσκευές οικιακού εξοπλισμού, αλλά και τα πολυτελή 

αυτοκίνητα (http://news.kathimerini.gr). 

Η συνεισφορά των αναδυόμενων αγορών (Ε.Μ.) στην αγορά διαρκών 

καταναλωτικών αγαθών ανέρχεται σήμερα στο 55%, αλλά υπολογίζεται ότι θα 

http://news.kathimerini.gr/4Dcgi/4Dcgi/_w_articles_columns_2_14/09/2013_533282


[26] 
 

φθάσει στο 90% μέσα στην επόμενη δεκαετία, υπερβαίνοντας το ποσοστό 

συμμετοχής τους στην παγκόσμια ανάπτυξη. «Η άνοδος της μεσαίας τάξης στις 

αναδυόμενες αγορές και το αυξανόμενο βάρος των οικονομιών της μεσαίας τάξης –

μια δυναμική που αποκαλούμε η «επεκτεινόμενη μεσαία»– βρίσκεται ακόμη σε 

πρώιμο στάδιο», αναφέρεται στην Goldman Sachs. «Οι πιο σημαντικές ευκαιρίες 

ίσως να ανακύψουν από την κατανόηση αυτών των τεκτονικών μεταβολών στην 

ανάπτυξη και της εισοδηματικής βάσης, οι οποίες μεταφράζοντας εν τέλει σε 

καταναλωτική πίεση για συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες», τονίζεται στην 

έκθεση (http://news.kathimerini.gr). 

Αναλυτικότερα, το ποσοστό των αναδυόμενων αγορών στην παγκόσμια 

αγορά πλυντηρίων και πολυτελών αυτοκινήτων κυμαίνεται τα τελευταία χρόνια στο 

30%, αλλά αναμένεται να αναρριχηθεί στο 60% μέχρι το 2030. Εως το 2040, η αγορά 

παροχής υπηρεσιών των Ε.Μ. θα ξεπερνά αυτές των ΗΠΑ και Ευρώπης, αλλά και 

του G7, συνολικά. Μετά μια 20ετία, η Ρωσία θα κατατάσσεται στις πιο ανεπτυγμένες 

οικονομίες, με τα υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Οι Ρώσοι μαζί με τους 

Πορτογάλους, τους Τσέχους και τους Νοτιοκορεάτες θα καλλιεργήσουν έφεση στον 

τουρισμό, ενώ η Κίνα έχει τη δυνατότητα να συμπορευτεί με τη Βραζιλία. Τα 

τελευταία στοιχεία για την Κίνα υποδεικνύουν μια μετατόπιση των ισορροπιών από 

τις εξαγωγές και τις επενδύσεις στην εσωτερική κατανάλωση. 

«Οι επενδύσεις αντανακλούν, σχεδόν, το ήμισυ της οικονομίας, αλλά η 

διαδικασία ανακατάταξης των ισορροπιών εξελίσσεται σε φυσιολογικούς ρυθμούς», 

επισημαίνει ο Φρέγια Μπίμις, οικονομολόγος της Lombard Street Research στο 

CNBC. Kατ’ επέκταση, η αύξηση της κατανάλωσης στα διαρκή καταναλωτικά αγαθά 

θα διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα τη ζήτηση για βιομηχανικά εμπορεύματα –όπως το 

αλουμίνιο, ο ψευδάργυρος και ο κασσίτερος– αλλά και την ενέργεια. Οπότε ούτε η 

εποχή των εμπορευμάτων δεν φθάνει στο τέλος της», σχολιάζει η Καρολάιν Μπάιν 

της Economist Intelligence Unit. 

 

 

http://news.kathimerini.gr/4Dcgi/4Dcgi/_w_articles_columns_2_14/09/2013_533282
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 
 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλυθούν τα προφίλ των εταιρειών που απαρτίζουν τον 

κλάδο.Ο  κλάδος των διαρκών καταναλωτικών αγαθών αποτελείται από 6 εισηγμένες 

στο ΧΑΑ εταιρείες (πηγή Ναυτεμπορική), για τις οποίες δίνονται κάποιες βασικές 

πληροφορίες στη συνέχεια της ενότητας. Στην περίπτωση της «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ 

ΔΕΣΜΟΣ AEBE» θα γίνει μία συνολική ανάλυση, καθώς περιλαμβάνονται οι 

μετοχές «ΕΜΔΚΟ & ΕΜΔΠΟ» που αφορούν κοινές και προνομιούχες μετοχές. 

 

4.1 F.G. EUROPE (ΕΦΤΖΙ) 

 

Η F.G. EUROPE A.E. ιδρύθηκε το 1958 και εισήχθη στο Χ.Α. το 1968. 

Διαπραγματεύεται στην κατηγορία των εταιρειών Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης. 

Δραστηριοποιείται, στην εισαγωγή και εμπορία διαρκών καταναλωτικών αγαθών και 

ειδικότερα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών όπως κλιματιστικών για οικιακή και 

επαγγελματική χρήση, λευκών ηλεκτρικών συσκευών, μαύρων συσκευών, 

μικροσυσκευών και στον τομέα των υπηρεσιών (κινητή τηλεφωνία). 

Είναι αποκλειστικός διανομέας των προϊόντων της FUJITSU GENERAL Ltd, 

(Fujitsu, General, Fuji Electric), σε δέκα χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης 

(Ελλάδα, Βουλγαρία, Αλβανία, Π.Γ.Δ.Μ., Σερβία, Μαυροβούνιο, Βοσνία 

Ερζεγοβίνη, Ρουμανία, Τουρκία και Ιταλία για τα προϊόντα General).Στην Ελλάδα 

κατέχει την πρώτη θέση στις πωλήσεις κλιματιστικών μηχανημάτων. 

Από το τέλος του 2005, η εταιρεία ανέλαβε την αποκλειστική διάθεση των Consumer 

Electronics της SHARP για την Ελληνική αγορά. Στον τομέα των λευκών οικιακών 

συσκευών, εκτός της πλήρους σειράς των Νο frost ψυγείων και των φούρνων 

μικροκυμάτων (για οικιακή και επαγγελματική χρήση) της SHARP, διαθέτει πλήρη 
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σειρά ηλεκτρικών οικιακών συσκευών με το ιδιόκτητο σήμα ESKIMO. Η εταιρεία 

είναι πιστοποιημένη με ISO 9001 / 2000. 

Οι θυγατρικές της εταιρίες του Ομίλου, ΦΕΙΔΑΚΗΣ LOGISTICS A.E. και 

ΦΕΙΔΑΚΗΣ SERVICE A.E., δραστηριοποιούνται παρέχοντας συμπληρωματικές 

υπηρεσίες, στους τομείς των logistics και του service αντίστοιχα. Μέσω της 

θυγατρικής εταιρείας R.F. ENERGY A.E., ο Όμιλος δραστηριοποιείται από το 2006 

στον τομέα της Ενέργειας. 

 

4.1.2. Μεταβολές Οικονομικών Καταστάσεων  

 

Πίνακας 4.1.2, Μεταβολές οικονομικών καταστάσεων ΕΦΤΖΙ 

 
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -41,09% -46,92% -22,71% 0,82% 

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -49,04% -52,93% 6,39% 3,56% 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2,12% -11,31% 8,72% 10,77% 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 33,33% -60,94% -8,20% 48,15% 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -17,74% -21,99% 2,88% 5,65% 

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ -22,03% -27,68% 0,00% -6,12% 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 2,12% -11,31% 8,72% 10,77% 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ -48,52% -20,80% 12,83% -5,59% 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΤΙΜΗ 31/12 33,33% -60,94% -8,20% 48,15% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ -39,23% -17,87% 11,46% -0,27% 

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ -2,60% 1,01% 2,10% 14,67% 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -67,87% -20,79% 75,57% 19,09% 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 57230,75% -99,91% 100883,00% 3,56% 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ -57,34% 935,43% -100,00% - 

 

Το 2009 παρατηρείται σημαντική υποχώρηση της κερδοφορίας που οφείλεται κατά 

ένα μεγάλο ποσοστό στην μείωση του τζίρου. Στα θετικά η αύξηση των ιδίων 

κεφαλαίων και της κεφαλαιοποίησης που ενισχύουν την φερεγγυότητα της εταιρείας. 

Το 2010 τόσο τα κέρδη όσο και ο κύκλος εργασιών συνεχίζουν την έντονη πτωτική 

τους πορεία η οποία ξεκινάει να επηρεάζει αρνητικά και την καθαρή θέση της 

εταιρείας. Αυτά είχαν ως αποτέλεσμα και την ραγδαία υποχώρηση της τιμής της 

μετοχής. Το 2011 η εταιρεία δείχνει να ανακάμπτει παρουσιάζοντας αύξηση σε 

καθαρά κέρδη και πωλήσεις με μία ευρύτερη βελτίωση των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών της όπως τα ίδια κεφάλαια και η λογιστική της αξία. Το 2012 η 
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πορεία ανάκαμψης της εταιρείας συνεχίζεται και κατά την χρήση του 2012 κάτι που 

είναι εμφανές και στην τιμή της μετοχής της.  

 

4.1.3 Μεταβολές Αριθμοδεικτών 

 

        Πίνακας 4.1.3, Αριθμοδείκτες ΕΦΤΖΙ 

 2008 2009 2010 2011 2012 

ROE ΜΦ 47,30% 23,60% 12,53% 12,26% 11,46% 

ROA ΜΦ 8,68% 7,28% 4,17% 3,98% 4,14% 

P/E μετά φόρων 3,07 8,04 6,67 5,75 8,23 

P/BV 1,45 1,90 0,84 0,71 0,94 

Μικτό περιθώριο κέρδους 31,75% 30,09% 27,89% 27,11% 24,09% 

Καθαρό περιθώριο 
κέρδους(ΚΜΦ/ΠΩΛ.) 

11,58% 7,17% 4,33% 4,48% 4,39% 

Γενική Ρευστότητα 1,78 3,14 3,11 2,02 1,63 

 

Το 2008 όπως φαίνεται και από τις κόκκινες τιμές, σχεδόν όλοι αριθμοδείκτες της 

εταιρείας είναι καλύτεροι από αυτούς του κλάδου ενώ τα κέρδη που σημειώνει η 

εταιρεία συμπληρώνουν την θετική της εικόνα. Η διαφορά μεταξύ των δεικτών ROE 

και ROA φανερώνει την υψηλή χρήση ξένων κεφαλαίων. Το 2009 είναι εμφανής μία 

υποχώρηση της αποδοτικότητας η οποία χειροτερεύει τις τιμές των επενδυτικών 

δεικτών. Από την άλλη είναι ξεκάθαρη η βελτίωση της ρευστότητας. Και σε αυτό το 

έτος σχεδόν όλοι αριθμοδείκτες της εταιρείας είναι καλύτεροι από αυτούς του 

κλάδου. Το 2010 συνεχίζεται η πορεία επιδείνωσης των μεγεθών της εταιρείας τα 

οποία όμως παραμένουν ακόμα σε ικανοποιητικά επίπεδα και μάλιστα υψηλότερα 

του κλάδου. Το 2011 είναι εμφανής η ανακοπή της καθοδικής πορείας των μεγεθών 

της εταιρείας με μόνο αρνητικό την υποχώρηση της ρευστότητας που συνεχίζει όμως 

να παραμένει σε ασφαλή επίπεδα. Το 2012 παρατηρείται σχετική σταθερότητα των 

δεικτών οι οποίοι παραμένουν ολοκληρωτικά καλύτεροι από τους κλαδικούς δείκτες.  

 

4.2    ΦΟΥΡΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΦΡΛΚ) 
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Η ιστορία του Ομίλου ξεκινάει το 1950 με την ίδρυση της Α. Φουρλής & ΣΙΑ Ο.Ε. 

από τον Αναστάσιο Φουρλή, με τον οποίο στη συνέχεια συνεργάζονται και οι άλλοι 

τρεις αδελφοί Φουρλή, Στέλιος, Ιωάννης και Ηλίας (http://www.fourlis.gr).  

Η εταιρεία ξεκινά με την εισαγωγή και το εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών από 

την Γερμανία έχοντας την αποκλειστική αντιπροσωπεία των κορυφαίων Brand names 

της εποχής, τις κουζίνες, τα αερόθερμα και τους απορροφητήρες Junker + Ruh, τα 

ηλεκτρικά ψυγεία Linde και τα ραδιόφωνα ERRES. 

Τo 2008 παρά την κρίση του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος και τις 

συνέπειές της στις χώρες δραστηριοποίησης του Ομίλου, δημιούργησε προκλήσεις 

αλλά και ευκαιρίες για τους κλάδους του Ομίλου Fourlis. 

-  Ο Όμιλος λειτούργησε το νέο IKEA της Αθήνας στην Λ. Κηφισού 

-  Επίσης απέκτησε οικόπεδο 60.000 τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή Βίτοσα της 

Βουλγαρίας, με σκοπό την ανέγερση του καταστήματος ΙΚΕΑ Σόφιας 

- Ο Όμιλος ολοκλήρωσε και λειτούργησε από την 18.03.2008 ιδιόκτητες 

εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης και εφοδιασμού των ΙΚΕΑ στο 

Σχηματάρι Βοιωτίας, ένα από τα μεγαλύτερα στα Βαλκάνια 

- Τέλος, ολοκληρώθηκε η πώληση της συμμετοχής στην Π. ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ΑΕΒΕ 

στο Dixons Group έναντι 28 εκατ. ευρώ για το υπόλοιπο 10%. 

Το 2009 ο Όμιλος συνέχισε την ανάπτυξη του δικτύου των καταστημάτων 

ΙΚΕΑ και Intersport. 

-   Τον Οκτώβριο ξεκίνησε η λειτουργία του καταστήματος ΙΚΕΑ στη Θεσσαλία. 

Συμπεριλαμβανομένου αυτού του καταστήματος, ο Όμιλος αριθμεί 5 καταστήματα σε 

Ελλάδα και Κύπρο. 

-   Κατά την διάρκεια του έτους, άνοιξαν συνολικά επτά νέα καταστήματα Intersport 

σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Κύπρο. Έτσι το σύνολο των καταστημάτων 

Intersport έφθασε τα 48. 

Κλείνοντας 60 χρόνια λειτουργίας, το 2010 ο Όμιλος Fourlis πρόσθεσε στο 

ενεργητικό του την λειτουργία ενός νέου καταστήματος ΙΚΕΑ στα Ιωάννινα καθώς 

και 7 νέων καταστημάτων Intersport. 

http://www.fourlis.gr/
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4.2.1.   Μεταβολές Οικονομικών Καταστάσεων  

 

Πίνακας 4.2.1, Μεταβολές οικονομικών καταστάσεων ΦΡΛΚ 

 
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 0,10% -43,03% -59,18% -95,66% 

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -9,73% -47,99% -41,64% -100,49% 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 19,13% -11,67% 21,17% 0,61% 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 83,80% -38,96% -74,51% 37,76% 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 0,48% -5,92% -6,31% -17,73% 

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 0,16% -9,51% -8,92% -22,34% 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 19,13% -11,67% 21,17% 0,61% 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 8,47% -22,90% 35,49% 4,98% 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΤΙΜΗ 31/12 83,80% -38,96% -74,51% 37,76% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 14,72% -16,07% 26,32% 2,29% 

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27,42% -18,59% 47,11% 4,72% 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 10,52% 11,52% 23,86% -16,45% 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 8,71% 1,02% -14,50% -21,26% 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ -33,33% 41,67% -100,00% - 

 

Το 2009 παρατηρείται μία τάση σταθεροποίησης  των χρηματοοικονομικών μεγεθών 

που συνοδεύεται από μία αύξηση της κεφαλαιακής επάρκειας της εταιρείας. Το 2010 

η εταιρεία εισέρχεται σε αρνητική τροχιά με τα περισσότερα χρηματοοικονομικά 

μεγέθη να υποχωρούν. Το 2011 η πτωτική πορεία της εταιρείας συνεχίζεται με τα ίδια 

κεφάλαια να υποχωρούν και αυτά και την εμπορική τιμή της μετοχή να χάνει το 1/3 

της αξίας της. Το 2012 τα κέρδη υποχωρούν εκ νέου αλλά η εταιρεία δείχνει ότι 

αρχίζει να ανακάμπτει.  

 

4.2.2 Μεταβολές Αριθμοδεικτών 

 

Πίνακας 4.2.2, Μεταβολές Αριθμοδεικτών ΦΡΛΚ 

 2008 2009 2010 2011 2012 

ROE ΜΦ 27,73% 21,01% 12,37% 5,96% -0,03% 

ROA ΜΦ 16,25% 12,79% 7,92% 3,66% -0,02% 

P/E μετά φόρων 

                              
4,36    

                              
8,87    

                           
10,41    

                              
4,55    -1.289,26    

P/BV 

                              
1,21    

                              
1,86    

                              
1,29    

                              
0,27    

                              
0,37    

Μικτό περιθώριο κέρδους 41,43% 41,30% 39,72% 38,61% 36,45% 
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Καθαρό περιθώριο 
κέρδους(ΚΜΦ/ΠΩΛ.) 9,40% 8,44% 4,67% 2,91% -0,02% 

Γενική Ρευστότητα 

                              
1,67    

                              
1,48    

                              
1,17    

                              
0,89    1,02 

 

Το 2008 όπως φαίνεται και από τις κόκκινες τιμές, σχεδόν όλοι αριθμοδείκτες της 

εταιρείας είναι καλύτεροι από αυτούς του κλάδου ενώ τα κέρδη που σημειώνει η 

εταιρεία συμπληρώνουν την θετική της εικόνα. Το 2009 η εταιρεία εισέρχεται σε 

αρνητική τροχιά με τους περισσότερους δείκτες να υποχωρούν αλλά να παραμένουν 

σε καλύτερο επίπεδο από τους κλαδικούς. Το 2010 συνεχίζεται η πορεία επιδείνωσης 

των μεγεθών της εταιρείας τα οποία όμως παραμένουν ακόμα σε ικανοποιητικά 

επίπεδα και μάλιστα υψηλότερα του κλάδου. Το 2011 παρά το γεγονός ότι η εταιρεία 

βρίσκεται σε καλύτερη θέση από τον κλαδικό μέσο όρο, μεγέθη όπως η 

αποδοτικότητα και η ρευστότητα συνεχίζουν να υποχωρούν. Το 2012 η πτωτική 

πορεία της επιχείρησης συνεχίζεται και πλέον είναι εμφανή τα προβλήματα 

αποδοτικότητας και ρευστότητας από την συνεχόμενη επιδείνωση.  

 

4.3   YALCO Α.Ε. (ΥΑΛΚΟ) 

 

Η YALCO - Σωκράτης Δ. Κωνσταντίνου & Υιός Α.Ε. ιδρύθηκε στη Δράμα το 

1920 ως οικογενειακή επιχείρηση και, στη σχεδόν εκατονταετή της πορεία, 

εξελίχθηκε σε μία από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρίες στο χώρο του εμπορίου. 

Έχοντας κατακτήσει τη θέση του μεγαλύτερου διανομέα ειδών οικιακής χρήσης και 

ξενοδοχειακού εξοπλισμού στην Ελλάδα, διακινεί κατ΄ αποκλειστικότητα τα 

προϊόντα φημισμένων ευρωπαϊκών, αμερικανικών και ασιατικών οίκων παραγωγής. 

Παράλληλα, από το 2001 δραστηριοποιείται στην παραγωγή αντικολλητικών 

μαγειρικών σκευών με την επωνυμία Fest, με σημαντικό μερίδιο στην ελληνική 

αγορά και εξαγωγές σε περισσότερες από 25 χώρες. Η εταιρία διαθέτει επίσης 

καταστήματα λιανικής στον κλάδο των οικιακών ειδών και των επίπλων (HABITAT, 

OMNISHOP, ΙΩΝΙΑ), ενώ επεκτείνει τη δραστηριότητά της σε νέους, δυναμικούς 

κλάδους, όπως ο κλιματισμός και οι υπηρεσίες αποθήκευσης και διανομής σε τρίτους 

(http://www.yalco.gr).  

Το 1995 η YALCO εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και την ίδια 

χρονιά αναγορεύτηκε σε μία από τις «500 πιο δυναμικές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις», 

http://www.yalco.gr/
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αποσπώντας ένα βραβείο που απονέμεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις ταχύτατα 

αναπτυσσόμενες εταιρίες. Σήμερα απασχολεί περισσότερους από 200 εργαζομένους 

στην παραγωγή, τις πωλήσεις, τις εξαγωγές και τη διοίκηση.  

 

Η εταιρία διαθέτει γραφεία και εκθεσιακούς χώρους στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, 

την Κρήτη και τη Ρόδο. Από το 2008 έχει ως βάση της διανεμητικής της 

δραστηριότητας τα Οινόφυτα Βοιωτίας, όπου δημιούργησε ένα υπερσύγχρονο κέντρο 

αποθήκευσης και διανομής, με χωρητικότητα που ξεπερνά τις 30.000 παλέτες.  

Σήμερα, η YALCO παραμένει μία από τις σταθερά αναπτυσσόμενες 

ελληνικές επιχειρήσεις, χάρη στη συνετή διαχείριση, στον προσανατολισμό στους 

μακροπρόθεσμους της στόχους, στη στελέχωση με έμπειρο προσωπικό και την καίρια 

αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών.  

 

4.3.1.   Μεταβολές Οικονομικών Καταστάσεων  

 

Πίνακας 4.3.1, Μεταβολές οικονομικών καταστάσεων ΥΑΛΚΟ 

 
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -172,37% 934,63% -50,90% 21,63% 

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -249,40% 610,14% -50,49% 21,02% 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ -28,02% -65,32% -86,42% -769,23% 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ -23,19% -37,74% -40,61% -21,43% 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 14,22% -27,10% -15,52% -25,55% 

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 12,14% -31,35% -12,52% -32,02% 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ -28,02% -65,32% -86,42% -769,23% 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 27,40% 3,77% -2,04% 0,95% 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΤΙΜΗ 31/12 -23,19% -37,74% -40,61% -21,43% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5,27% -15,09% -11,45% -12,22% 

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ -1,86% -9,14% -1,04% -9,47% 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 170,46% 12,25% 28,69% 7,32% 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 6,11% -16,48% -13,20% -17,28% 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ -34,73% 35,35% -63,93% -26,68% 

 

Το 2009 παρατηρείται μία ισχυρή μείωση της κερδοφορίας που έρχεται σε αντίθεση 

με την αύξηση του κύκλου εργασιών. Το 2010 η κερδοφορία της εταιρείας 

ανακάμπτει με όλα τα υπόλοιπα μεγέθη να παρουσιάζουν επιδείνωση. Το 2011 η 

πτωτική πορεία της εταιρείας συνεχίζεται με τα ίδια κεφάλαια και την τιμή της 
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μετοχής να υποχωρούν για τρίτο συνεχόμενο έτος. Το 2012 είναι εμφανής η 

προσπάθεια ανακοπής της καθοδικής πορείας των μεγεθών της εταιρείας με μόνο 

θετικό την βελτίωση της κερδοφορίας. 

4.3.2 Μεταβολές Αριθμοδεικτών 

 

Πίνακας 4.3.2, Μεταβολές Αριθμοδεικτών ΥΑΛΚΟ 

 2008 2009 2010 2011 2012 

ROE ΜΦ 4,10% -8,51% -174,29% -635,64% 114,94% 

ROA ΜΦ 1,64% -2,32% -19,44% -10,87% -14,99% 

P/E μετά φόρων 8,60 - 4,42    - 0,39    - 0,47    - 0,30    

P/BV 

                              
0,35    

                              
0,38    

                              
0,68    

                              
2,96    -  0,35    

Μικτό περιθώριο κέρδους 37,96% 37,26% 35,09% 36,34% 33,18% 
Καθαρό περιθώριο 
κέρδους(ΚΜΦ/ΠΩΛ.) 2,35% -3,07% -29,92% -17,53% -28,50% 

Γενική Ρευστότητα 3,85 
                              

1,55    
                              

1,13    
                              

0,73    
                              

0,58    

 

Το 2008 η εταιρεία βρίσκεται σε ένα αποδεκτό επίπεδο αποδοτικότητας και 

ικανοποιητικό επίπεδο ρευστότητας. Παρόλα αυτά στους περισσότερους δείκτες 

βρίσκεται σε θέση χειρότερη από τον κλαδικό μέσο όρο. Το 2009 η εταιρεία 

εισέρχεται σε αρνητική τροχιά με τους περισσότερους δείκτες να υποχωρούν 

σημαντικά. Το 2010 συνεχίζεται η πορεία επιδείνωσης των δεικτών της εταιρείας οι 

οποία όμως επιδεινώνονται πιο αργά από τους δείκτες του κλάδου. Το 2011 η 

πτωτική πορεία της επιχείρησης συνεχίζεται και πλέον είναι ακόμα πιο εμφανή τα 

προβλήματα αποδοτικότητας και ρευστότητας από την συνεχόμενη επιδείνωση. Το 

2012 η θέση της εταιρείας με κριτήριο τους εν λόγω αριθμοδείκτες χειροτερεύει 

συνεχώς και φαίνεται πλέον να βρίσκεται σε ανησυχητικά επίπεδα αποδοτικότητας 

αλλά κυρίως ρευστότητας.  

 

4.4    Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. (ΓΕΔ) 

 

Η Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε ιδρύθηκε το 1987 ξεκινώντας τη συνεργασία της με την 

TOYOTOMI Co LTD, το Νο 1 κατασκευαστή θερμαστών κηροζίνης στον κόσμο. Το 

βασικό αντικείμενο της δραστηριότητας της ήταν οι θερμάστρες KEROSUN μέχρι το 

1993, όπου και αναλαμβάνει  την αποκλειστική αντιπροσωπεία  και διανομή των 
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κλιματιστικών ΤΟΥΟΤΟΜΙ, ενώ το 1999 εγκαινιάζει τη συνεργασία της με την 

Carrier Hellas για την αποκλειστική διανομή του ομώνυμου οικιακού κλιματισμού 

στα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών (http://www.gedsa.gr). Το 2000 με την εξαγορά 

της TOSHIBA από την Carrier Corporation, αναλαμβάνει αντίστοιχα και την επίσημη 

διανομή του οικιακού κλιματισμού TOSHIBA. 

Το 2004 ιδρύεται η GED TOYOTOMI ITALIA SRL με έδρα το Μιλάνο, ως 

επίσημος διανομέας του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού TOYOTOMI 

στην Ιταλία, και παράλληλα δημιουργείται τμήμα εξαγωγών. Η εταιρία συνεχίζει την 

ανάπτυξή της με την ίδρυση τμήματος μικροσυσκευών και ηλεκτρονικών συσκευών, 

αναλαμβάνοντας την αποκλειστική διανομή των μαρκών KENWOOD, MAC 

AUDIO, AUDIOVOX και BLAUPUNKT για προϊόντα ήχου και εικόνας. 

Το 2006 επεκτείνει τη δραστηριότητά της και στο χώρο του ξενοδοχειακού 

εξοπλισμού μέσω της θυγατρικής της DELTA HOTELIA. 

Η εξελικτική της πορεία συνεχίζεται το 2010 όπου ενώνει τις δυνάμεις της με 

την VELL INTERNATIONAL GROUP, αποκτώντας νέο δυναμικό προφίλ λόγω της 

εισαγωγής της στο Χ.Α.Α. 

Σημεία αναφοράς αποτελούν τόσο η δημιουργία κέντρου LOGISTICS στον 

Ασπρόπυργο, όσο και το οργανωμένο δίκτυο τεχνικής υποστήριξης με την επωνυμία 

SIBA TEXNIKH A.E. Ο θεσμικός της ρόλος στον κλάδο των οικιακών συσκευών 

εκπροσωπείται μέσω της συμμετοχής της στην εταιρία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε και στον Σ.Β.Ε.Η.Σ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων 

Ηλεκτρικών Συσκευών). Όραμα της παραμένει η διαρκής ανάπτυξη και εξέλιξή της 

ως μια αμιγώς ελληνική εταιρία η οποία βρίσκεται στη διάθεση και εξυπηρέτηση των 

καταναλωτών. 

 

4.4.1.   Μεταβολές Οικονομικών Καταστάσεων  

 

 

 

http://www.gedsa.gr/
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Πίνακας 4.4.1, Μεταβολές οικονομικών καταστάσεων ΓΕΔ 

 
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 12876,21% -201,95% 332,86% -82,87% 

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -871,57% -196,10% 401,70% -82,02% 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 14,50% 52,60% -15,97% -5,28% 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 112,20% -73,56% -52,17% -31,82% 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -27,91% -63,58% 930,51% 24,50% 

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ -31,83% -82,55% 1879,76% 24,85% 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 14,50% 52,60% -15,97% -5,28% 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ -57,31% 127,05% 344,04% -3,91% 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΤΙΜΗ 31/12 112,20% -73,56% -52,17% -31,82% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ -30,14% 80,88% 155,68% -4,14% 

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ -12,68% 192,43% 57,62% 1,61% 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -55,53% 231,66% 235,35% 4,47% 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ -39,42% -59,59% 446,00% 34,22% 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ -100,00% - - - 

 

Το 2009 παρά την αύξηση των κερδών προ φόρων, τα καθαρά κέρδη μειώνονται 

όπως μειώνονται και οι πωλήσεις. Στον αντίποδα αυξάνεται η τιμή της μετοχής και η 

καθαρή θέση της εταιρείας. Το 2010 η εταιρεία εισέρχεται σε αρνητική τροχιά με τα 

περισσότερα χρηματοοικονομικά μεγέθη να υποχωρούν, με εξαίρεση τα ίδια 

κεφάλαια και το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων. Το 2011 εταιρεία δείχνει να 

ανακάμπτει παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε κέρδη, πωλήσεις και συνολικό 

ενεργητικό με την τιμή όμως της μετοχής της να υποχωρεί. Το 2012 η ανάκαμψη του 

προηγούμενου έτους φαίνεται να ήταν παροδική καθώς η πτωτική πορεία της 

εταιρείας συνεχίζεται. 

4.4.2 Μεταβολές Αριθμοδεικτών 

 

Πίνακας 4.4.2, Μεταβολές Αριθμοδεικτών ΓΕΔ 

 2008 2009 2010 2011 2012 

ROE ΜΦ -1,88% 12,66% -7,97% -47,61% -9,04% 

ROA ΜΦ -0,71% 7,85% -4,17% -8,19% -1,54% 

P/E μετά φόρων - 152,90    42,05 -  11,57    -  1,10    -  4,18    

P/BV 2,87 
                              

5,32    
                              

0,92    
                              

0,53    
                              

0,38    
Μικτό περιθώριο 
κέρδους 34,80% 32,91% 15,76% 30,29% 30,37% 
Καθαρό περιθώριο 
κέρδους(ΚΜΦ/ΠΩΛ.) -1,30% 13,87% -36,61% -17,82% -2,57% 

Γενική Ρευστότητα 

                              
1,63    2,09 

                              
0,34    

                              
0,87    

                              
0,75    
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Το 2008 η εταιρεία λόγω ζημιογόνων χρήσεων έχει αρνητική αποδοτικότητα και 

βρίσκεται σε δυσχερέστερη θέση από τον μέσο όρο του κλάδου. Το 2009 

παρατηρείται μία αισθητή βελτίωση τόσο στην αποδοτικότητα όσο και στην 

ρευστότητα κάτι που είχε ως αποτέλεσμα στους μισούς υπό εξέταση δείκτες η 

εταιρεία να ξεπερνάει τον κλαδικό μέσο. Το 2010 η εταιρεία εισέρχεται σε αρνητική 

τροχιά με τους περισσότερους δείκτες να υποχωρούν σημαντικά. Παρά το γεγονός 

αυτό στους μισούς δείκτες η εταιρεία επιτυγχάνει επιδόσεις καλύτερες από τον μέσο 

όρο του κλάδου. Το 2011 τα συμπεράσματα είναι αντικρουόμενα καθώς υπάρχουν 

αντίθετες τάσεις μεταξύ των δεικτών. Η εταιρεία συνεχίζει να επιτυγχάνει επιδόσεις 

καλύτερες από τον μέσο όρο του κλάδου. Το 2012 παρατηρείται σχετική 

σταθερότητα των δεικτών, εκ των οποίων οι μισοί παραμένουν καλύτεροι από τους 

κλαδικούς δείκτες. 

4.5.   ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ AEBE (ΕΜΔΚΟ & ΕΜΔΠΟ) 

 

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και με διακριτικό 

τίτλο "ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε." (στο εξής ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ή η 

Εταιρία) ιδρύθηκε το 1979. Η συστατική πράξη της Ανωνύμου Εταιρίας 

δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (ΦΕΚ 

1101/28.4.79). Η Εταιρία λειτουργεί ως Α.Ε. και διέπεται από τον κν 2190/1920 "περί 

Ανωνύμων Εταιριών" όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις μέχρι σήμερα. Είναι 

καταχωρημένη στο Μητρώο Α.Ε. με αριθμό 7887/06/Β/86/31 και το Εμπορικό-

Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών με αριθμό μητρώου 74972. Έδρα της Εταιρίας 

είναι ο Δήμος Αθηναίων, οδός Αμβροσίου Φραντζή 2, 11745 Νέος Κόσμος, τηλ. 210-

9211790. 

Η Εταιρία δραστηριοποιείται κυρίως στην χονδρική πώληση - παραγωγή και 

εμπορία εκτυπώσεων. Μέρος των εσόδων στη χρήση 2004 προήλθε και από πωλήσεις 

λιανικής από εκμετάλλευση περιπτέρων. Σημειώνεται ότι στη χρήση 2004 η 

δραστηριότητα εκμετάλλευσης των περιπτέρων τερματίστηκε. Η διάρκεια της 

Εταιρίας ορίστηκε πενήντα έτη (δηλ. Από το 1979 έως το 2029) και μπορεί να 

συντομευτεί ή και να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, 
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που θα τροποποιεί το άρθρο 4 του Καταστατικού. Οι μετοχές της Εταιρίας 

εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ύστερα από την 11/04/1990 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 

(http://www.emporikosdesmos.com.gr/). 

 

4.5.1.   Μεταβολές Οικονομικών Καταστάσεων  

 

Πίνακας 4.5.1, Μεταβολές οικονομικών καταστάσεων ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ 

 
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 87,71% -75,47% -1423,90% -88,10% 

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 1943,53% -79,78% -2355,35% -88,39% 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 8,53% 1,57% -34,96% -6,24% 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 8,67% -36,70% -14,29% 64,71% 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 9,31% -16,30% -46,65% -53,49% 

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 55,29% -51,85% -92,70% -80,88% 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 8,53% 1,57% -34,96% -6,24% 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 84,47% 5,97% -1,62% -4,57% 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΤΙΜΗ 31/12 8,67% -36,70% -14,29% 64,71% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 37,29% 3,81% -17,64% -5,21% 

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 29,12% 2,33% -21,84% -0,98% 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -55,37% 41,43% 8,27% -4,29% 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ -7,50% -30,38% 4,84% -5,86% 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ - - - - 

 

Το 2009 παρατηρείται μία γενικευμένη βελτίωση της θέσης της εταιρείας που 

περιλαμβάνει βελτίωση της κερδοφορίας της, των πωλήσεών της, της κεφαλαιακής 

της επάρκειας και των περιουσιακών της στοιχείων. Το 2010 είναι εμφανής η 

σημαντική υποχώρηση της κερδοφορίας που οφείλεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό 

στην μείωση του τζίρου. Το ενεργητικό και η καθαρή θέση συνεχίζουν να αυξάνονται 

με πιο αργούς ρυθμούς ενώ η τιμή της μετοχής υποχωρεί έντονα. Το 2011 τόσο τα 

κέρδη όσο και ο κύκλος εργασιών συνεχίζουν την έντονη πτωτική τους πορεία η 

οποία ξεκινάει να επηρεάζει αρνητικά και τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας. Το 2012 η 

πτωτική πορεία της εταιρείας συνεχίζεται με όλα τα σημαντικά μεγέθη να 

επιδεινώνονται σημαντικά. Μόνη εξαίρεση η τιμή της μετοχής που ανακάμπτει μετά 

την συνεχή υποχώρηση. 

http://www.emporikosdesmos.com.gr/
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4.5.2 Μεταβολές Αριθμοδεικτών 

 

Πίνακας 4.5.2, Μεταβολές Αριθμοδεικτών ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ 

 2008 2009 2010 2011 2012 

ROE ΜΦ 0,41% 7,79% 1,55% -53,76% -6,66% 

ROA ΜΦ 0,26% 3,82% 0,75% -20,40% -2,50% 

P/E μετά φόρων 

                      
3.881,29    

                         
206,40    

                         
646,07    - 24,55    - 348,23    

P/BV 

                           
16,05    

                           
16,07    

                           
10,02    

                           
13,20    

                           
23,19    

Μικτό περιθώριο κέρδους 29,50% 41,90% 24,11% 3,30% 1,36% 
Καθαρό περιθώριο 
κέρδους(ΚΜΦ/ΠΩΛ.) 1,66% 31,02% 7,49% -316,81% -79,10% 

Γενική Ρευστότητα 

                              
0,47    

                              
1,89    

                              
1,47    

                              
1,32    

                              
1,14    

 

Το 2008 η αποδοτικότητα και ιδίως η ρευστότητα βρίσκονται σε εξαιρετικά χαμηλά 

επίπεδα, χαμηλότερα και από τον κλαδικό μέσο. Το 2009 είναι εμφανής μία βελτίωση 

της αποδοτικότητας που δείχνει να πηγάζει από την συμπίεση του κόστους 

πωληθέντων. Παράλληλα βελτιώνεται αισθητά η ρευστότητα. Το 2010 παρά την 

υποχώρηση των δεικτών, οι τιμές του βρίσκονται σε αποδεκτά επίπεδα, πόσο μάλλον 

όταν οι μισοί δείκτες ξεπερνούν τον μέσο όρο του κλάδου. Το 2011 η ζημιογόνα 

χρήση επηρεάζει αρνητικά τους δείκτες  αποδοτικότητας ενώ παράλληλα υποχωρεί 

εκ νέου η ρευστότητα της επιχείρησης. Το 2012 η επιδείνωση της κατάστασης της 

εταιρείας είναι εμφανής και στην συγκεκριμένη χρήση με το μικτό κέρδος να 

βρίσκεται σχεδόν στο μηδέν και την ρευστότητα να συμπιέζεται ακόμα περισσότερο.   

 

4.6   ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ (ΣΑΝΥΟ) 

 

Η ΣΑΝΥΟ αποτελεί έναν όμιλο εταιρειών που επενδύει και αναπτύσσει τις 

δραστηριότητές του σε ένα ευρύ φάσμα επιλογών όπως οι συμμετοχές, το εμπόριο, τα 

προϊόντα ψηφιακής τεχνολογίας, η αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, οι 

τηλεπικοινωνίες και ο τουρισμός. Στην εταιρία πιστεύουν ότι σκοπός της λειτουργίας 

τους είναι να συμμετέχουν ενεργά σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που 

δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Όραμα των 
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ανθρώπων της εταιρίας είναι να μετατρέψουν τη SANYO HELLAS HOLDING σε 

έναν δυναμικό όμιλο επιχειρήσεων με σταθερά αναπτυξιακή πορεία που να προσδίδει 

αξία στους μετόχους, τους υπαλλήλους και την κοινωνία (http://www.trh.gr). 

Οι αξίες: 

 Σεβετε τους μετόχους, τους συνεταίρους, τους συνεργάτες, το προσωπικό, την 

κοινωνία και το περιβάλλον. 

 Επιζητεί επιχειρηματικές ευκαιρίες με προοπτική και κερδοφορία. 

 Αξιοποιούμε δημιουργικά τις πολύχρονες εμπειρίες μας (θετικές και 

αρνητικές). 

 Δουλεύουμε σκληρά επιδιώκοντας συνεχή βελτίωση. 

Σημαντικό εταιρικό γεγονός είναι ότι η εταιρία μετονομάστηκε από το 

Σεπτέμβρη του 2013 σε ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ. 

H μετοχή της ΣΑΝΥΟ βρίσκεται σε αναστολή διαπραγμάτευσης στο 

χρηματιστήριο από τις 02/04/2012. 

 

4.6.1.   Μεταβολές Οικονομικών Καταστάσεων  

 

Πίνακας 4.6.1, Μεταβολές οικονομικών καταστάσεων ΣΑΝΥΟ 

 
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -267,64% -484,83% 140,35% -98,11% 

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -247,95% -491,77% 156,48% -97,77% 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,46% -19,52% -37,54% -7,17% 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ -99,15% 477,74% -89,13% 288,01% 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -6,50% -1,65% -7,63% -9,48% 

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ -14,48% -11,57% -11,25% -3,85% 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 12162,08% -92,50% 2,62% -80,86% 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ -25,30% 2,22% 0,61% -6,38% 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ -99,18% 972,94% -39,13% 385,01% 

ΤΙΜΗ 31/12 4,00% -46,15% -82,14% -20,00% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ -8,58% -13,29% -24,64% -6,81% 

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ -3,94% -12,88% -24,16% -8,16% 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -65,85% 183,07% 91,02% -7,84% 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ - - - - 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 34,27% -100,00% - - 

 

http://www.trh.gr/
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Το 2009 παρατηρείται ραγδαία μείωση της κερδοφορίας που δεν δικαιολογείται από 

την μικρή υποχώρηση των πωλήσεων. Στα θετικά για έναν επενδυτή η αύξηση των 

διανεμηθέντων μερισμάτων. Το 2010 η εταιρεία φαίνεται να έχει μπει σε πτωτική 

τροχιά, με την κερδοφορία, τον κύκλο εργασιών, την καθαρή θέση και την αξία του 

ενεργητικού να υποχωρούν. Το 2011 παρά την βελτίωση της κερδοφορίας, όλα τα 

υπόλοιπα μεγέθη υποχωρούν φανερώνοντας ότι η υφεσιακή περίοδο δεν έχει 

ολοκληρωθεί για την εταιρεία. Το 2012 η πτωτική πορεία της εταιρείας συνεχίζεται 

με όλα τα σημαντικά μεγέθη να επιδεινώνονται σημαντικά.  

 

4.6.2 Μεταβολές Αριθμοδεικτών 

 

Πίνακας 4.6.2, Μεταβολές Αριθμοδεικτών ΣΑΝΥΟ 

 2008 2009 2010 2011 2012 

ROE ΜΦ -6,87% 10,12% -49,25% -202,24% -4,85% 

ROA ΜΦ -4,46% 7,22% -32,61% -110,98% -2,65% 

P/E μετά φόρων - 16,92    
                              

0,10    - 0,14    -  0,01    - 1,06    

P/BV 

                              
1,16    

                              
0,01    

                              
0,07    

                              
0,01    

                              
0,05    

Μικτό περιθώριο κέρδους 64,78% 59,25% 53,27% 51,19% 54,37% 
Καθαρό περιθώριο 
κέρδους(ΚΜΦ/ΠΩΛ.) -69,06% 109,28% -435,32% -1208,74% -29,74% 

Γενική Ρευστότητα 

                              
1,24    

                              
2,27    

                              
0,66    

                              
0,25    

                              
0,29    

 

Το 2008 οι αριθμοδείκτες για τον εν λόγω έτος δεν είναι ενθαρρυντικοί καθώς αφενός 

οι ζημιές και αφετέρου η ρευστότητα καθιστούν την εταιρεία μη ελκυστική. Άλλωστε 

οι περισσότεροι αριθμοδείκτες βρίσκονται σε επίπεδα χαμηλότερα του κλαδικού 

μέσου. Το 2009 είναι εμφανής η βελτίωση των δεικτών τόσο με την μεταστροφή σε 

θετικές χρήσεις όσο και με την βελτίωση της ρευστότητας. Μάλιστα, σχεδόν το 

σύνολο των αριθμοδεικτών της εταιρείας επιτυγχάνει καλύτερες επιδόσεις από τον 

κλάδο συνολικά. Το 2010  Η εταιρεία εισέρχεται σε αρνητική τροχιά με τους 

περισσότερους δείκτες να υποχωρούν σημαντικά. Μάλιστα η επιδείνωση πλήττει την 

εταιρεία περισσότερο από τις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου. Το 2011 οι 

εξεταζόμενοι αριθμοδείκτες εμφανίζουν μία συνεχιζόμενη επιδείνωση με την 

εταιρεία να βρίσκεται σε χειρότερη θέση από τον μέσο όρο του κλάδου. Το 2012 

παρατηρείται μία προσπάθεια σταθεροποίησης των δεικτών, με την ρευστότητα όμως 

να βρίσκεται σε εξαιρετικά επικίνδυνα επίπεδα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΒΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 

ΤΟΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ 
 
 

5.1 Μεθοδολογία έρευνας 

 

Το υπόδειγμα που θα εξεταστεί για τον έλεγχο της σχέσης μεταξύ των αποδόσεων 

των μετοχών του κλάδου "Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά" και των αποδόσεων είτε 

του Γενικού Δείκτη, είτε του δείκτη του κλάδου είναι γραμμικό της γενικής μορφής 

Y a X     , με τις παραμέτρους που παραμένουν άγνωστες να είναι το α, που 

εκφράζει τη σταθερά που θέλουμε στην εξίσωση, το β που εκφράζει το beta δηλαδή 

τη μεταβολή στην προσδοκώμενη τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής Υ όταν η 

ερμηνευτική μεταβλητή μεταβάλλεται  κατά μία μονάδα και το ε που εκφράζει τον 

διαταρακτικό όρο ή το τυπικό σφάλμα (error). 

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι βρεθούν οι τιμές του β μέσω της 

συνηθέστερης μεθόδου αποκαλούμενης ως μεθόδου των ελαχίστων 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 των παρατηρήσεων της Υ από τη γραμμή 

της παλινδρομήσεως του δείγματος να είναι ελάχιστο. Η παραπάνω μέθοδος θα 

εφαρμοστεί μέσω του Οικονομετρικού προγράμματος Eviews 6. Οι παρατηρήσεις 

προέρχονται από τις ιστορικές τιμές κλεισίματος (εξεταζόμενη περίοδος 02/10/2008-

02/10/2013) όλων των μεταβλητών έχοντας μετατραπεί αντίστοιχα σε ημερήσιες, 

εβδομαδιαίες και μηνιαίες αποδόσεις. Ο συνολικός αριθμός των παρατηρήσεων ήταν 

1248. 
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5.2 Εύρεση του Βήτα της κάθε εταιρείας σε σχέση με τον δείκτη του 

κλάδου και του γενικού δείκτη με εβδομαδιαίες αποδόσεις  

 

 

Η σχέση μεταξύ μιας εταιρίας και του Γενικού Δείκτη και του δείκτη του κλάδου που 

μας ζητείται έχει γενική μορφή *       και ειδικότερα στην περίπτωσή μας 

Rj =c+bjRm+ej. Ως εξαρτημένη μεταβλητή έχουμε ονομάσει τις εβδομαδιαίες 

αποδόσεις της μετοχής j, ως ανεξάρτητη μεταβλητή έχουμε ονομάσει κατά 

περίπτωση τις εβδομαδιαίες αποδόσεις του κλάδου (Rm) "Προσωπικά και Οικιακά 

προϊόντα'' και τις εβδομαδιαίες αποδόσεις του Γενικού δείκτη αντίστοιχα, c ο 

σταθερός όρος της εξίσωσης και ε τα τυπικά σφάλματα. Για να ελεγχθεί η στατιστική 

σημαντικότητα του beta (β) σε επίπεδο 95% αρκεί να καλύπτονται οι εξής συνθήκες, 

αρχικά το t-Statistic να είναι σε απόλυτες τιμές μεγαλύτερο του δύο (δηλαδή |t| >2), 

καθώς και το Prob.≤ 0,05. 

 

Πίνακας 5.2.1. ΕΦΤΖΙ 

Dependent Variable: R_EFTZI2   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 20:10   

Sample (adjusted): 5 1248   

Included observations: 1244 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.004549 0.001768 -2.572376 0.0102 

R_FTSE_PROSP2 0.436675 0.037358 11.68901 0.0000 
     
     

R-squared 0.099108     Mean dependent var -0.004178 

Adjusted R-squared 0.098382     S.D. dependent var 0.065678 

S.E. of regression 0.062363     Akaike info criterion -2.710067 

Sum squared resid 4.830391     Schwarz criterion -2.701826 

Log likelihood 1687.662     Hannan-Quinn criter. -2.706968 

F-statistic 136.6329     Durbin-Watson stat 0.501209 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Όπως παρατηρείται στον πίνακα καλύπτονται οι συνθήκες ύπαρξης στατιστικής 

σημαντικότητας επιπέδου 95% καθώς το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του 

± 2 και  το Prob.= 0,0000. Για την ύπαρξη του θετικού προσήμου στο beta μπορούμε 

να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος. 

Δηλαδή για κάθε μεταβολή κατά 1% του FTSE "Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα", η 

τιμή της μετοχής μεταβάλλεται κατά 0,44% αντίστοιχα. Επίσης, η τιμή του beta είναι 

μικρότερη της μονάδας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ΕΦΤΖΙ είναι μια αμυντική 
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μετοχή που μπορεί να αποφέρει αποδόσεις μεγαλύτερες του κλάδου σε καταστάσεις 

συνεχούς μείωσης των τιμών. 

 

Πίνακας 5.2.2. ΕΦΤΖΙ 
 
 
Dependent Variable: R_EFTZI2   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 20:11   

Sample (adjusted): 5 1248   

Included observations: 1244 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.002418 0.001706 -1.417558 0.1566 

R_GEN_DEIKT2 0.557257 0.035528 15.68503 0.0000 
     
     

R-squared 0.165334     Mean dependent var -0.004178 

Adjusted R-squared 0.164662     S.D. dependent var 0.065678 

S.E. of regression 0.060028     Akaike info criterion -2.786421 

Sum squared resid 4.475300     Schwarz criterion -2.778180 

Log likelihood 1735.154     Hannan-Quinn criter. -2.783322 

F-statistic 246.0200     Durbin-Watson stat 0.516147 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Όπως παρατηρείται στον πίνακα καλύπτονται οι συνθήκες ύπαρξης στατιστικής 

σημαντικότητας επιπέδου 95% καθώς το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του 

± 2 και  το Prob.= 0,0000. Για την ύπαρξη του θετικού προσήμου στο beta μπορούμε 

να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος. 

Δηλαδή για κάθε μεταβολή κατά 1% του Γενικού Δείκτη, η τιμή της μετοχής 

μεταβάλλεται κατά 0,56% αντίστοιχα. Επίσης, η τιμή του beta είναι μικρότερη της 

μονάδας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ΕΦΤΖΙ είναι μια αμυντική μετοχή που 

μπορεί να αποφέρει αποδόσεις μεγαλύτερες της αγοράς σε καταστάσεις συνεχούς 

μείωσης των τιμών. 

 

Πίνακας 5.2.3. ΕΜΔΚΟ 

Dependent Variable: R_EMDKO2   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 20:14   

Sample (adjusted): 5 1248   

Included observations: 1244 after adjustments 
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 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.002714 0.001865 -1.455609 0.1458 

R_FTSE_PROSP2 0.233970 0.039392 5.939534 0.0000 
     
     

R-squared 0.027620     Mean dependent var -0.002516 

Adjusted R-squared 0.026837     S.D. dependent var 0.066660 

S.E. of regression 0.065759     Akaike info criterion -2.604029 

Sum squared resid 5.370742     Schwarz criterion -2.595787 

Log likelihood 1621.706     Hannan-Quinn criter. -2.600930 

F-statistic 35.27806     Durbin-Watson stat 0.669067 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Όπως παρατηρείται στον πίνακα καλύπτονται οι συνθήκες ύπαρξης στατιστικής 

σημαντικότητας επιπέδου 95% καθώς το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του 

± 2 και  το Prob.= 0,0000. Για την ύπαρξη του θετικού προσήμου στο beta μπορούμε 

να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος. 

Δηλαδή για κάθε μεταβολή κατά 1% του FTSE "Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα", η 

τιμή της μετοχής μεταβάλλεται κατά 0,23% αντίστοιχα. Επίσης, η τιμή του beta είναι 

μικρότερη της μονάδας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ΕΜΔΚΟ είναι μια αμυντική 

μετοχή που μπορεί να αποφέρει αποδόσεις μεγαλύτερες της αγοράς σε καταστάσεις 

συνεχούς μείωσης των τιμών. 

 

Πίνακας 5.2.4. ΕΜΔΚΟ 

Dependent Variable: R_EMDKO2   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 20:13   

Sample (adjusted): 5 1248   

Included observations: 1244 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.001867 0.001874 -0.996223 0.3193 

R_GEN_DEIKT2 0.205317 0.039037 5.259567 0.0000 
     
     

R-squared 0.021788     Mean dependent var -0.002516 

Adjusted R-squared 0.021000     S.D. dependent var 0.066660 

S.E. of regression 0.065956     Akaike info criterion -2.598049 

Sum squared resid 5.402953     Schwarz criterion -2.589808 

Log likelihood 1617.986     Hannan-Quinn criter. -2.594950 

F-statistic 27.66305     Durbin-Watson stat 0.658838 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Όπως παρατηρείται στον πίνακα καλύπτονται οι συνθήκες ύπαρξης στατιστικής 

σημαντικότητας επιπέδου 95% καθώς το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του 

± 2 και  το Prob.= 0,0000. Για την ύπαρξη του θετικού προσήμου στο beta μπορούμε 

να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος. 

Δηλαδή για κάθε μεταβολή κατά 1% του Γενικού Δείκτη, η τιμή της μετοχής 

μεταβάλλεται κατά 0,205% αντίστοιχα. Επίσης, η τιμή του beta είναι μικρότερη της 

μονάδας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ΕΜΔΚΟ είναι μια αμυντική μετοχή που 

μπορεί να αποφέρει αποδόσεις μεγαλύτερες της αγοράς σε καταστάσεις συνεχούς 

μείωσης των τιμών. 

 

Πίνακας 5.2.5. ΕΜΔΠΟ 
 

Dependent Variable: R_EMDPO2   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 20:14   

Sample (adjusted): 5 1248   

Included observations: 1244 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.001618 0.000848 -1.909275 0.0565 

R_FTSE_PROSP2 0.025796 0.017904 1.440828 0.1499 
     
     

R-squared 0.001669     Mean dependent var -0.001596 

Adjusted R-squared 0.000865     S.D. dependent var 0.029901 

S.E. of regression 0.029888     Akaike info criterion -4.181117 

Sum squared resid 1.109465     Schwarz criterion -4.172876 

Log likelihood 2602.655     Hannan-Quinn criter. -4.178018 

F-statistic 2.075985     Durbin-Watson stat 0.368134 

Prob(F-statistic) 0.149885    
     
     

 
 

Όπως παρατηρείται στον πίνακα δεν καλύπτονται οι συνθήκες ύπαρξης στατιστικής 

σημαντικότητας επιπέδου 95% καθώς το t-statistic του beta είναι εντός των ορίων του 

± 2 και  το Prob.= 0,1499. Επομένως, δεν υπάρχει στατιστική σημαντικότητα στη 

σχέση των εβδομαδιαίων αποδόσεων της μετοχής ΕΜΔΠΟ με τον δείκτη του κλάδου. 
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Πίνακας 5.2.6. ΕΜΔΠΟ 

Dependent Variable: R_EMDPO2   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 20:15   

Sample (adjusted): 5 1248   

Included observations: 1244 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.001611 0.000850 -1.895829 0.0582 

R_GEN_DEIKT2 -0.004762 0.017704 -0.268977 0.7880 
     
     

R-squared 0.000058     Mean dependent var -0.001596 

Adjusted R-squared -0.000747     S.D. dependent var 0.029901 

S.E. of regression 0.029912     Akaike info criterion -4.179505 

Sum squared resid 1.111254     Schwarz criterion -4.171264 

Log likelihood 2601.652     Hannan-Quinn criter. -4.176407 

F-statistic 0.072349     Durbin-Watson stat 0.365819 

Prob(F-statistic) 0.787992    
     
     

 

Όπως παρατηρείται στον πίνακα δεν καλύπτονται οι συνθήκες ύπαρξης στατιστικής 

σημαντικότητας επιπέδου 95% καθώς το t-statistic του beta είναι εντός των ορίων του 

± 2 και  το Prob.= 0,7880. Επομένως, δεν υπάρχει στατιστική σημαντικότητα στη 

σχέση των εβδομαδιαίων αποδόσεων της μετοχής ΕΜΔΠΟ με τον Γενικό Δείκτη. 

 

Πίνακας 5.2.7. ΦΡΛΚ 
 

Dependent Variable: R_FRLK2   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 20:16   

Sample (adjusted): 5 1248   

Included observations: 1244 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.005142 0.001577 -3.260256 0.0011 

R_FTSE_PROSP2 1.170058 0.033317 35.11885 0.0000 
     
     

R-squared 0.498249     Mean dependent var -0.004148 

Adjusted R-squared 0.497845     S.D. dependent var 0.078487 

S.E. of regression 0.055618     Akaike info criterion -2.939008 

Sum squared resid 3.841976     Schwarz criterion -2.930767 

Log likelihood 1830.063     Hannan-Quinn criter. -2.935909 

F-statistic 1233.334     Durbin-Watson stat 0.516985 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Όπως παρατηρείται στον πίνακα καλύπτονται οι συνθήκες ύπαρξης στατιστικής 

σημαντικότητας επιπέδου 95% καθώς το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του 

± 2 και  το Prob.= 0,0000. Για την ύπαρξη του θετικού προσήμου στο beta μπορούμε 

να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος. 

Δηλαδή για κάθε αύξηση κατά 1% του FTSE "Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα", η 

τιμή της μετοχής θα αυξηθεί κατά μέσο όρο 1,17% αντίστοιχα. Επίσης, η τιμή του 

beta είναι μεγαλύτερη της μονάδας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ΦΡΛΚ είναι μια 

επιθετική μετοχή που μπορεί να αποφέρει κέρδη σε καταστάσεις όπου η αγορά 

χαρακτηρίζεται από συνεχή άνοδο των τιμών. 

 

Πίνακας 5.2.8. ΦΡΛΚ 

Dependent Variable: R_FRLK2   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 20:16   

Sample (adjusted): 5 1248   

Included observations: 1244 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.001248 0.001848 -0.675521 0.4995 

R_GEN_DEIKT2 0.918037 0.038485 23.85451 0.0000 
     
     

R-squared 0.314205     Mean dependent var -0.004148 

Adjusted R-squared 0.313653     S.D. dependent var 0.078487 

S.E. of regression 0.065023     Akaike info criterion -2.626533 

Sum squared resid 5.251228     Schwarz criterion -2.618291 

Log likelihood 1635.703     Hannan-Quinn criter. -2.623434 

F-statistic 569.0375     Durbin-Watson stat 0.480901 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Όπως παρατηρείται στον πίνακα καλύπτονται οι συνθήκες ύπαρξης στατιστικής 

σημαντικότητας επιπέδου 95% καθώς το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του 

± 2 και  το Prob.= 0,0000. Για την ύπαρξη του θετικού προσήμου στο beta μπορούμε 

να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος. 

Δηλαδή για κάθε μεταβολή κατά 1% του Γενικού Δείκτη, η τιμή της μετοχής 

μεταβάλλεται κατά 0,92% αντίστοιχα. Επίσης, η τιμή του beta είναι μικρότερη της 

μονάδας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ΦΡΛΚ είναι μια αμυντική μετοχή που μπορεί 

να αποφέρει αποδόσεις μεγαλύτερες της αγοράς σε καταστάσεις συνεχούς μείωσης 

των τιμών. 
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Πίνακας 5.2.9. ΓΕΔ 
 

Dependent Variable: R_GED2   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 20:17   

Sample (adjusted): 5 1248   

Included observations: 1244 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.009042 0.003743 -2.415656 0.0159 

R_FTSE_PROSP2 0.339103 0.079074 4.288404 0.0000 
     
     

R-squared 0.014591     Mean dependent var -0.008754 

Adjusted R-squared 0.013798     S.D. dependent var 0.132924 

S.E. of regression 0.132003     Akaike info criterion -1.210370 

Sum squared resid 21.64175     Schwarz criterion -1.202129 

Log likelihood 754.8504     Hannan-Quinn criter. -1.207271 

F-statistic 18.39041     Durbin-Watson stat 0.515306 

Prob(F-statistic) 0.000019    
     
     

 

 

Όπως παρατηρείται στον πίνακα καλύπτονται οι συνθήκες ύπαρξης στατιστικής 

σημαντικότητας επιπέδου 95% καθώς το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του 

± 2 και  το Prob.= 0,0000. Για την ύπαρξη του θετικού προσήμου στο beta μπορούμε 

να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος. 

Δηλαδή για κάθε μεταβολή κατά 1% του FTSE "Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα", η 

τιμή της μετοχής μεταβάλλεται κατά 0,34% αντίστοιχα. Επίσης, η τιμή του beta είναι 

μικρότερη της μονάδας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ΓΕΔ είναι μια αμυντική 

μετοχή που μπορεί να αποφέρει αποδόσεις μεγαλύτερες της αγοράς σε καταστάσεις 

συνεχούς μείωσης των τιμών. 

 

Πίνακας 5.2.10. ΓΕΔ 

Dependent Variable: R_GED2   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 20:17   

Sample (adjusted): 5 1248   

Included observations: 1244 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.007962 0.003763 -2.115934 0.0345 

R_GEN_DEIKT2 0.250770 0.078382 3.199347 0.0014 
     
     

R-squared 0.008174     Mean dependent var -0.008754 
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Adjusted R-squared 0.007375     S.D. dependent var 0.132924 

S.E. of regression 0.132433     Akaike info criterion -1.203879 

Sum squared resid 21.78268     Schwarz criterion -1.195638 

Log likelihood 750.8130     Hannan-Quinn criter. -1.200781 

F-statistic 10.23582     Durbin-Watson stat 0.511391 

Prob(F-statistic) 0.001412    
     
     

Όπως παρατηρείται στον πίνακα καλύπτονται οι συνθήκες ύπαρξης στατιστικής 

σημαντικότητας επιπέδου 95% καθώς το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του 

± 2 και  το Prob.= 0,0014. Για την ύπαρξη του θετικού προσήμου στο beta μπορούμε 

να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος. 

Δηλαδή για κάθε μεταβολή κατά 1% του Γενικού Δείκτη, η τιμή της μετοχής 

μεταβάλλεται κατά 0,25% αντίστοιχα. Επίσης, η τιμή του beta είναι μικρότερη της 

μονάδας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ΓΕΔ είναι μια αμυντική μετοχή που μπορεί 

να αποφέρει αποδόσεις μεγαλύτερες της αγοράς σε καταστάσεις συνεχούς μείωσης 

των τιμών. 

 

Πίνακας 5.2.11. ΣΑΝΥΟ 
 

Dependent Variable: R_SANYO2   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 20:19   

Sample (adjusted): 5 1248   

Included observations: 1244 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.010530 0.002764 -3.810045 0.0001 

R_FTSE_PROSP2 0.349476 0.058384 5.985808 0.0000 
     
     

R-squared 0.028040     Mean dependent var -0.010233 

Adjusted R-squared 0.027257     S.D. dependent var 0.098820 

S.E. of regression 0.097464     Akaike info criterion -1.817060 

Sum squared resid 11.79805     Schwarz criterion -1.808819 

Log likelihood 1132.212     Hannan-Quinn criter. -1.813962 

F-statistic 35.82989     Durbin-Watson stat 0.550665 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Όπως παρατηρείται στον πίνακα καλύπτονται οι συνθήκες ύπαρξης στατιστικής 

σημαντικότητας επιπέδου 95% καθώς το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του 

± 2 και  το Prob.= 0,0000. Για την ύπαρξη του θετικού προσήμου στο beta μπορούμε 

να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος. 

Δηλαδή για κάθε μεταβολή κατά 1% του FTSE "Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα", η 
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τιμή της μετοχής μεταβάλλεται κατά 0,35% αντίστοιχα. Επίσης, η τιμή του beta είναι 

μικρότερη της μονάδας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ΣΑΝΥΟ είναι μια αμυντική 

μετοχή που μπορεί να αποφέρει αποδόσεις μεγαλύτερες της αγοράς σε καταστάσεις 

συνεχούς μείωσης των τιμών. 

 

Πίνακας 5.2.12. ΣΑΝΥΟ 

Dependent Variable: R_SANYO2   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 20:18   

Sample (adjusted): 5 1248   

Included observations: 1244 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.008704 0.002730 -3.187610 0.0015 

R_GEN_DEIKT2 0.484231 0.056875 8.513917 0.0000 
     
     

R-squared 0.055145     Mean dependent var -0.010233 

Adjusted R-squared 0.054384     S.D. dependent var 0.098820 

S.E. of regression 0.096095     Akaike info criterion -1.845344 

Sum squared resid 11.46904     Schwarz criterion -1.837102 

Log likelihood 1149.804     Hannan-Quinn criter. -1.842245 

F-statistic 72.48678     Durbin-Watson stat 0.558870 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 
 

Όπως παρατηρείται στον πίνακα καλύπτονται οι συνθήκες ύπαρξης στατιστικής 

σημαντικότητας επιπέδου 95% καθώς το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του 

± 2 και  το Prob.= 0,0000. Για την ύπαρξη του θετικού προσήμου στο beta μπορούμε 

να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος. 

Δηλαδή για κάθε μεταβολή κατά 1% του Γενικού Δείκτη, η τιμή της μετοχής 

μεταβάλλεται κατά 0,48% αντίστοιχα. Επίσης, η τιμή του beta είναι μικρότερη της 

μονάδας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ΣΑΝΥΟ είναι μια αμυντική μετοχή που 

μπορεί να αποφέρει αποδόσεις μεγαλύτερες της αγοράς σε καταστάσεις συνεχούς 

μείωσης των τιμών. 

 

Πίνακας 5.2.13.YALKO 

Dependent Variable: R_YALKO2   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 20:20   
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Sample (adjusted): 5 1248   

Included observations: 1244 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.006080 0.002846 -2.136184 0.0329 

R_FTSE_PROSP2 0.154521 0.060123 2.570074 0.0103 
     
     

R-squared 0.005290     Mean dependent var -0.005949 

Adjusted R-squared 0.004489     S.D. dependent var 0.100593 

S.E. of regression 0.100367     Akaike info criterion -1.758359 

Sum squared resid 12.51135     Schwarz criterion -1.750117 

Log likelihood 1095.699     Hannan-Quinn criter. -1.755260 

F-statistic 6.605281     Durbin-Watson stat 0.482269 

Prob(F-statistic) 0.010283    
     
     

 

Όπως παρατηρείται στον πίνακα καλύπτονται οι συνθήκες ύπαρξης στατιστικής 

σημαντικότητας επιπέδου 95% καθώς το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του 

± 2 και  το Prob.= 0,0000. Για την ύπαρξη του θετικού προσήμου στο beta μπορούμε 

να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος. 

Δηλαδή για κάθε μεταβολή κατά 1% του FTSE "Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα", η 

τιμή της μετοχής μεταβάλλεται κατά 0,15% αντίστοιχα. Επίσης, η τιμή του beta είναι 

μικρότερη της μονάδας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ΥΑΛΚΟ είναι μια αμυντική 

μετοχή που μπορεί να αποφέρει αποδόσεις μεγαλύτερες της αγοράς σε καταστάσεις 

συνεχούς μείωσης των τιμών. 

 

 

Πίνακας 5.2.14.YALKO 

Dependent Variable: R_YALKO2   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 20:20   

Sample (adjusted): 5 1248   

Included observations: 1244 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.005134 0.002838 -1.809158 0.0707 

R_GEN_DEIKT2 0.257878 0.059110 4.362679 0.0000 
     
     

R-squared 0.015093     Mean dependent var -0.005949 

Adjusted R-squared 0.014300     S.D. dependent var 0.100593 

S.E. of regression 0.099871     Akaike info criterion -1.768263 

Sum squared resid 12.38805     Schwarz criterion -1.760022 

Log likelihood 1101.859     Hannan-Quinn criter. -1.765164 
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F-statistic 19.03297     Durbin-Watson stat 0.484228 

Prob(F-statistic) 0.000014    
     
     

 

Όπως παρατηρείται στον πίνακα καλύπτονται οι συνθήκες ύπαρξης στατιστικής 

σημαντικότητας επιπέδου 95% καθώς το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του 

± 2 και  το Prob.= 0,0000. Για την ύπαρξη του θετικού προσήμου στο beta μπορούμε 

να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος. 

Δηλαδή για κάθε μεταβολή κατά 1% του Γενικού Δείκτη, η τιμή της μετοχής 

μεταβάλλεται κατά 0,26% αντίστοιχα. Επίσης, η τιμή του beta είναι μικρότερη της 

μονάδας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ΥΑΛΚΟ είναι μια αμυντική μετοχή που 

μπορεί να αποφέρει αποδόσεις μεγαλύτερες της αγοράς σε καταστάσεις συνεχούς 

μείωσης των τιμών. 

 

5.3 Εύρεση του βήτα της κάθε εταιρείας σε σχέση με τον δείκτη του 

κλάδου και του γενικού δείκτη με μηνιαίες αποδόσεις  

 

 

Η σχέση μεταξύ μιας εταιρίας και του Γενικού Δείκτη και του δείκτη του κλάδου που 

μας ζητείται έχει γενική μορφή *       και ειδικότερα στην περίπτωσή μας 

Rj =c+bjRm+ej. Ως εξαρτημένη μεταβλητή έχουμε ονομάσει τις μηνιαίες αποδόσεις 

της μετοχής j, ως ανεξάρτητη μεταβλητή έχουμε ονομάσει κατά περίπτωση τις 

μηνιαίες αποδόσεις του κλάδου (Rm) "Προσωπικά και Οικιακά προϊόντα'' και τις 

μηνιαίες αποδόσεις του Γενικού δείκτη αντίστοιχα, c ο σταθερός όρος της εξίσωσης 

και ε τα τυπικά σφάλματα. Για να ελεγχθεί η στατιστική σημαντικότητα του beta (β) 

σε επίπεδο 95% αρκεί να καλύπτονται οι εξής συνθήκες, αρχικά το t-Statistic να είναι 

σε απόλυτες τιμές μεγαλύτερο του δύο (δηλαδή |t| >2), καθώς και το Prob.≤ 0,05. 

 

Πίνακας 5.3.1. ΕΦΤΖΙ 
 

Dependent Variable: R_EFTZI3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 20:23   

Sample (adjusted): 22 1248   

Included observations: 1227 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.022062 0.003438 -6.417759 0.0000 

R_FTSE_PROSP3 0.511891 0.030233 16.93178 0.0000 
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R-squared 0.189646     Mean dependent var -0.018706 

Adjusted R-squared 0.188985     S.D. dependent var 0.133492 

S.E. of regression 0.120218     Akaike info criterion -1.397394 

Sum squared resid 17.70411     Schwarz criterion -1.389061 

Log likelihood 859.3011     Hannan-Quinn criter. -1.394258 

F-statistic 286.6851     Durbin-Watson stat 0.145701 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Όπως παρατηρείται στον πίνακα καλύπτονται οι συνθήκες ύπαρξης στατιστικής 

σημαντικότητας επιπέδου 95% καθώς το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του 

± 2 και  το Prob.= 0,0000. Για την ύπαρξη του θετικού προσήμου στο beta μπορούμε 

να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος. 

Δηλαδή για κάθε μεταβολή κατά 1% του FTSE "Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα", η 

τιμή της μετοχής μεταβάλλεται κατά 0,51% αντίστοιχα. Επίσης, η τιμή του beta είναι 

μικρότερη της μονάδας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ΕΦΤΖΙ είναι μια αμυντική 

μετοχή που μπορεί να αποφέρει αποδόσεις μεγαλύτερες της αγοράς σε καταστάσεις 

συνεχούς μείωσης των τιμών. 

 

Πίνακας 5.3.2. ΕΦΤΖΙ 

Dependent Variable: R_EFTZI3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 20:22   

Sample (adjusted): 22 1248   

Included observations: 1227 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.010969 0.003376 -3.248624 0.0012 

R_GEN_DEIKT3 0.550640 0.029025 18.97150 0.0000 
     
     

R-squared 0.227089     Mean dependent var -0.018706 

Adjusted R-squared 0.226458     S.D. dependent var 0.133492 

S.E. of regression 0.117408     Akaike info criterion -1.444701 

Sum squared resid 16.88607     Schwarz criterion -1.436368 

Log likelihood 888.3242     Hannan-Quinn criter. -1.441566 

F-statistic 359.9177     Durbin-Watson stat 0.144479 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Όπως παρατηρείται στον πίνακα καλύπτονται οι συνθήκες ύπαρξης στατιστικής 

σημαντικότητας επιπέδου 95% καθώς το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του 

± 2 και  το Prob.= 0,0000. Για την ύπαρξη του θετικού προσήμου στο beta μπορούμε 

να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος. 

Δηλαδή για κάθε μεταβολή κατά 1% του Γενικού Δείκτη, η τιμή της μετοχής 
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μεταβάλλεται κατά 0,55% αντίστοιχα. Επίσης, η τιμή του beta είναι μικρότερη της 

μονάδας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ΕΦΤΖΙ είναι μια αμυντική μετοχή που 

μπορεί να αποφέρει αποδόσεις μεγαλύτερες της αγοράς σε καταστάσεις συνεχούς 

μείωσης των τιμών. 

 

 

Πίνακας 5.3.3. ΕΜΔΚΟ 

Dependent Variable: R_EMDKO3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 20:23   

Sample (adjusted): 22 1248   

Included observations: 1227 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.011341 0.002899 -3.911997 0.0001 

R_FTSE_PROSP3 0.116828 0.025496 4.582254 0.0000 
     
     

R-squared 0.016852     Mean dependent var -0.010575 

Adjusted R-squared 0.016049     S.D. dependent var 0.102206 

S.E. of regression 0.101382     Akaike info criterion -1.738211 

Sum squared resid 12.59097     Schwarz criterion -1.729878 

Log likelihood 1068.392     Hannan-Quinn criter. -1.735075 

F-statistic 20.99706     Durbin-Watson stat 0.282399 

Prob(F-statistic) 0.000005    
     
     

 
 

Όπως παρατηρείται στον πίνακα καλύπτονται οι συνθήκες ύπαρξης στατιστικής 

σημαντικότητας επιπέδου 95% καθώς το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του 

± 2 και  το Prob.= 0,0000. Για την ύπαρξη του θετικού προσήμου στο beta μπορούμε 

να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος. 

Δηλαδή για κάθε μεταβολή κατά 1% του FTSE "Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα", η 

τιμή της μετοχής μεταβάλλεται κατά 0,12% αντίστοιχα. Επίσης, η τιμή του beta είναι 

μικρότερη της μονάδας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ΕΜΔΚΟ είναι μια αμυντική 

μετοχή που μπορεί να αποφέρει αποδόσεις μεγαλύτερες της αγοράς σε καταστάσεις 

συνεχούς μείωσης των τιμών. 

 

Πίνακας 5.3.4. ΕΜΔΚΟ 

Dependent Variable: R_EMDKO3   
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Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 20:24   

Sample (adjusted): 22 1248   

Included observations: 1227 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.009564 0.002931 -3.263210 0.0011 

R_GEN_DEIKT3 0.071994 0.025193 2.857714 0.0043 
     
     

R-squared 0.006622     Mean dependent var -0.010575 

Adjusted R-squared 0.005811     S.D. dependent var 0.102206 

S.E. of regression 0.101908     Akaike info criterion -1.727860 

Sum squared resid 12.72197     Schwarz criterion -1.719527 

Log likelihood 1062.042     Hannan-Quinn criter. -1.724725 

F-statistic 8.166532     Durbin-Watson stat 0.278643 

Prob(F-statistic) 0.004339    
     
     

 

Όπως παρατηρείται στον πίνακα καλύπτονται οι συνθήκες ύπαρξης στατιστικής 

σημαντικότητας επιπέδου 95% καθώς το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του 

± 2 και  το Prob.= 0,0000. Για την ύπαρξη του θετικού προσήμου στο beta μπορούμε 

να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος. 

Δηλαδή για κάθε μεταβολή κατά 1% του Γενικού Δείκτη, η τιμή της μετοχής 

μεταβάλλεται κατά 0,07% αντίστοιχα. Επίσης, η τιμή του beta είναι μικρότερη της 

μονάδας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ΕΜΔΚΟ είναι μια αμυντική μετοχή που 

μπορεί να αποφέρει αποδόσεις μεγαλύτερες της αγοράς σε καταστάσεις συνεχούς 

μείωσης των τιμών. 

 

 

 

Πίνακας 5.3.5. ΕΜΔΠΟ 
 

Dependent Variable: R_EMDPO3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 20:26   

Sample (adjusted): 22 1248   

Included observations: 1227 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.008475 0.001705 -4.970533 0.0000 

R_FTSE_PROSP3 -0.003318 0.014994 -0.221289 0.8249 
     
     

R-squared 0.000040     Mean dependent var -0.008496 
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Adjusted R-squared -0.000776     S.D. dependent var 0.059601 

S.E. of regression 0.059624     Akaike info criterion -2.799887 

Sum squared resid 4.354909     Schwarz criterion -2.791554 

Log likelihood 1719.731     Hannan-Quinn criter. -2.796751 

F-statistic 0.048969     Durbin-Watson stat 0.085811 

Prob(F-statistic) 0.824904    
     
     

 

Όπως παρατηρείται στον πίνακα δεν καλύπτονται οι συνθήκες ύπαρξης στατιστικής 

σημαντικότητας επιπέδου 95% καθώς το t-statistic του beta είναι εντός των ορίων του 

± 2 και  το Prob.= 0,8249. Επομένως, δεν υπάρχει στατιστική σημαντικότητα στη 

σχέση των μηνιαίων αποδόσεων της μετοχής ΕΜΔΠΟ με τον δείκτη του κλάδου. 

 

Πίνακας 5.3.6. ΕΜΔΠΟ 

Dependent Variable: R_EMDPO3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 20:25   

Sample (adjusted): 22 1248   

Included observations: 1227 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.008957 0.001711 -5.233803 0.0000 

R_GEN_DEIKT3 -0.032742 0.014710 -2.225761 0.0262 
     
     

R-squared 0.004028     Mean dependent var -0.008496 

Adjusted R-squared 0.003215     S.D. dependent var 0.059601 

S.E. of regression 0.059505     Akaike info criterion -2.803883 

Sum squared resid 4.337541     Schwarz criterion -2.795550 

Log likelihood 1722.182     Hannan-Quinn criter. -2.800747 

F-statistic 4.954012     Durbin-Watson stat 0.086070 

Prob(F-statistic) 0.026212    
     
     

 

Όπως παρατηρείται στον πίνακα καλύπτονται οι συνθήκες ύπαρξης στατιστικής 

σημαντικότητας επιπέδου 95% καθώς το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του 

± 2 και  το Prob.= 0,0262. Για την ύπαρξη του αρνητικού προσήμου στο beta 

μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία αρνητική σχέση μεταξύ των μεταβλητών του 

υποδείγματος. Δηλαδή για κάθε αύξηση κατά 1% του Γενικού Δείκτη, η τιμή της 

μετοχής μειώνεται κατά 0,03% αντίστοιχα. Επίσης, η τιμή του beta είναι μικρότερη 

της μονάδας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ΕΜΔΠΟ είναι μια αμυντική μετοχή που 

μπορεί να αποφέρει αποδόσεις μεγαλύτερες της αγοράς σε καταστάσεις συνεχούς 

μείωσης των τιμών. 
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Πίνακας 5.3.7. ΦΡΛΚ 

Dependent Variable: R_FRLK3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 20:26   

Sample (adjusted): 22 1248   

Included observations: 1227 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.030152 0.003437 -8.773909 0.0000 

R_FTSE_PROSP3 1.383885 0.030223 45.78978 0.0000 
     
     

R-squared 0.631213     Mean dependent var -0.021079 

Adjusted R-squared 0.630912     S.D. dependent var 0.197816 

S.E. of regression 0.120178     Akaike info criterion -1.398056 

Sum squared resid 17.69239     Schwarz criterion -1.389723 

Log likelihood 859.7072     Hannan-Quinn criter. -1.394920 

F-statistic 2096.704     Durbin-Watson stat 0.111062 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Όπως παρατηρείται στον πίνακα καλύπτονται οι συνθήκες ύπαρξης στατιστικής 

σημαντικότητας επιπέδου 95% καθώς το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του 

± 2 και  το Prob.= 0,0000. Για την ύπαρξη του θετικού προσήμου στο beta μπορούμε 

να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος. 

Δηλαδή για κάθε αύξηση κατά 1% του FTSE "Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα", η 

τιμή της μετοχής θα αυξηθεί κατά μέσο όρο 1,38% αντίστοιχα. Επίσης, η τιμή του 

beta είναι μεγαλύτερη της μονάδας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ΦΡΛΚ είναι μια 

επιθετική μετοχή που μπορεί να αποφέρει κέρδη σε καταστάσεις όπου η αγορά 

χαρακτηρίζεται από συνεχή άνοδο των τιμών. 

 

 

 

Πίνακας 5.3.8. ΦΡΛΚ 

Dependent Variable: R_FRLK3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 20:27   
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Sample (adjusted): 22 1248   

Included observations: 1227 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.003974 0.004002 -0.992849 0.3210 

R_GEN_DEIKT3 1.217309 0.034405 35.38135 0.0000 
     
     

R-squared 0.505418     Mean dependent var -0.021079 

Adjusted R-squared 0.505014     S.D. dependent var 0.197816 

S.E. of regression 0.139174     Akaike info criterion -1.104561 

Sum squared resid 23.72737     Schwarz criterion -1.096228 

Log likelihood 679.6483     Hannan-Quinn criter. -1.101426 

F-statistic 1251.840     Durbin-Watson stat 0.105095 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Όπως παρατηρείται στον πίνακα καλύπτονται οι συνθήκες ύπαρξης στατιστικής 

σημαντικότητας επιπέδου 95% καθώς το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του 

± 2 και  το Prob.= 0,0000. Για την ύπαρξη του θετικού προσήμου στο beta μπορούμε 

να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος. 

Δηλαδή για κάθε αύξηση κατά 1% του Γενικού Δείκτη, η τιμή της μετοχής θα 

αυξηθεί κατά μέσο όρο 1,22% αντίστοιχα. Επίσης, η τιμή του beta είναι μεγαλύτερη 

της μονάδας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ΦΡΛΚ είναι μια επιθετική μετοχή που 

μπορεί να αποφέρει κέρδη σε καταστάσεις όπου η αγορά χαρακτηρίζεται από συνεχή 

άνοδο των τιμών. 

 

 

 

Πίνακας 5.3.9. ΓΕΔ 
 

Dependent Variable: R_GED3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 20:28   

Sample (adjusted): 22 1248   

Included observations: 1227 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.043837 0.007562 -5.797143 0.0000 

R_FTSE_PROSP3 0.330054 0.066501 4.963122 0.0000 
     
     

R-squared 0.019712     Mean dependent var -0.041673 
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Adjusted R-squared 0.018912     S.D. dependent var 0.266974 

S.E. of regression 0.264438     Akaike info criterion 0.179208 

Sum squared resid 85.66103     Schwarz criterion 0.187541 

Log likelihood -107.9439     Hannan-Quinn criter. 0.182343 

F-statistic 24.63258     Durbin-Watson stat 0.125894 

Prob(F-statistic) 0.000001    
     
     

 
 

Όπως παρατηρείται στον πίνακα καλύπτονται οι συνθήκες ύπαρξης στατιστικής 

σημαντικότητας επιπέδου 95% καθώς το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του 

± 2 και  το Prob.= 0,0000. Για την ύπαρξη του θετικού προσήμου στο beta μπορούμε 

να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος. 

Δηλαδή για κάθε μεταβολή κατά 1% του FTSE "Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα", η 

τιμή της μετοχής μεταβάλλεται κατά 0,33% αντίστοιχα. Επίσης, η τιμή του beta είναι 

μικρότερη της μονάδας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ΓΕΔ είναι μια αμυντική 

μετοχή που μπορεί να αποφέρει αποδόσεις μεγαλύτερες της αγοράς σε καταστάσεις 

συνεχούς μείωσης των τιμών. 

 

Πίνακας 5.3.10. ΓΕΔ 

Dependent Variable: R_GED3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 20:28   

Sample (adjusted): 22 1248   

Included observations: 1227 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.037791 0.007626 -4.955568 0.0000 

R_GEN_DEIKT3 0.276288 0.065553 4.214748 0.0000 
     
     

R-squared 0.014294     Mean dependent var -0.041673 

Adjusted R-squared 0.013489     S.D. dependent var 0.266974 

S.E. of regression 0.265168     Akaike info criterion 0.184719 

Sum squared resid 86.13446     Schwarz criterion 0.193052 

Log likelihood -111.3252     Hannan-Quinn criter. 0.187855 

F-statistic 17.76410     Durbin-Watson stat 0.124139 

Prob(F-statistic) 0.000027    
     
     

 

Όπως παρατηρείται στον πίνακα καλύπτονται οι συνθήκες ύπαρξης στατιστικής 

σημαντικότητας επιπέδου 95% καθώς το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του 

± 2 και  το Prob.= 0,0000. Για την ύπαρξη του θετικού προσήμου στο beta μπορούμε 

να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος. 
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Δηλαδή για κάθε μεταβολή κατά 1% του Γενικού Δείκτη, η τιμή της μετοχής 

μεταβάλλεται κατά 0,28% αντίστοιχα. Επίσης, η τιμή του beta είναι μικρότερη της 

μονάδας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ΓΕΔ είναι μια αμυντική μετοχή που μπορεί 

να αποφέρει αποδόσεις μεγαλύτερες της αγοράς σε καταστάσεις συνεχούς μείωσης 

των τιμών. 

 

Πίνακας 5.3.11. ΣΑΝΥΟ 
 

Dependent Variable: R_SANYO3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 20:29   

Sample (adjusted): 22 1248   

Included observations: 1227 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.054046 0.005640 -9.581836 0.0000 

R_FTSE_PROSP3 0.555911 0.049604 11.20695 0.0000 
     
     

R-squared 0.092993     Mean dependent var -0.050401 

Adjusted R-squared 0.092252     S.D. dependent var 0.207028 

S.E. of regression 0.197248     Akaike info criterion -0.407084 

Sum squared resid 47.66066     Schwarz criterion -0.398751 

Log likelihood 251.7460     Hannan-Quinn criter. -0.403948 

F-statistic 125.5958     Durbin-Watson stat 0.136541 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Όπως παρατηρείται στον πίνακα καλύπτονται οι συνθήκες ύπαρξης στατιστικής 

σημαντικότητας επιπέδου 95% καθώς το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του 

± 2 και  το Prob.= 0,0000. Για την ύπαρξη του θετικού προσήμου στο beta μπορούμε 

να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος. 

Δηλαδή για κάθε μεταβολή κατά 1% του FTSE "Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα", η 

τιμή της μετοχής μεταβάλλεται κατά 0,55% αντίστοιχα. Επίσης, η τιμή του beta είναι 

μικρότερη της μονάδας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ΣΑΝΥΟ είναι μια αμυντική 

μετοχή που μπορεί να αποφέρει αποδόσεις μεγαλύτερες της αγοράς σε καταστάσεις 

συνεχούς μείωσης των τιμών. 

Πίνακας 5.3.12. ΣΑΝΥΟ 

Dependent Variable: R_SANYO3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 20:29   

Sample (adjusted): 22 1248   

Included observations: 1227 after adjustments 
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 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.041089 0.005534 -7.424784 0.0000 

R_GEN_DEIKT3 0.662696 0.047571 13.93061 0.0000 
     
     

R-squared 0.136754     Mean dependent var -0.050401 

Adjusted R-squared 0.136049     S.D. dependent var 0.207028 

S.E. of regression 0.192431     Akaike info criterion -0.456534 

Sum squared resid 45.36115     Schwarz criterion -0.448201 

Log likelihood 282.0838     Hannan-Quinn criter. -0.453399 

F-statistic 194.0620     Durbin-Watson stat 0.143722 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Όπως παρατηρείται στον πίνακα καλύπτονται οι συνθήκες ύπαρξης στατιστικής 

σημαντικότητας επιπέδου 95% καθώς το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του 

± 2 και  το Prob.= 0,0000. Για την ύπαρξη του θετικού προσήμου στο beta μπορούμε 

να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος. 

Δηλαδή για κάθε μεταβολή κατά 1% του FTSE "Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα", η 

τιμή της μετοχής μεταβάλλεται κατά 0,66% αντίστοιχα. Επίσης, η τιμή του beta είναι 

μικρότερη της μονάδας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ΣΑΝΥΟ είναι μια αμυντική 

μετοχή που μπορεί να αποφέρει αποδόσεις μεγαλύτερες της αγοράς σε καταστάσεις 

συνεχούς μείωσης των τιμών. 

 

Πίνακας 5.3.13. YALKO 
 

Dependent Variable: R_YALKO3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 20:30   

Sample (adjusted): 22 1248   

Included observations: 1227 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.032752 0.005498 -5.957541 0.0000 

R_FTSE_PROSP3 0.144150 0.048348 2.981514 0.0029 
     
     

R-squared 0.007204     Mean dependent var -0.031807 

Adjusted R-squared 0.006394     S.D. dependent var 0.192870 

S.E. of regression 0.192253     Akaike info criterion -0.458385 

Sum squared resid 45.27728     Schwarz criterion -0.450052 

Log likelihood 283.2192     Hannan-Quinn criter. -0.455249 

F-statistic 8.889427     Durbin-Watson stat 0.141926 

Prob(F-statistic) 0.002925    
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Όπως παρατηρείται στον πίνακα καλύπτονται οι συνθήκες ύπαρξης στατιστικής 

σημαντικότητας επιπέδου 95% καθώς το t-statistic του beta είναι εκτός των ορίων του 

± 2 και  το Prob.= 0,0000. Για την ύπαρξη του θετικού προσήμου στο beta μπορούμε 

να πούμε ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος. 

Δηλαδή για κάθε μεταβολή κατά 1% του FTSE "Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα", η 

τιμή της μετοχής μεταβάλλεται κατά 0,14% αντίστοιχα. Επίσης, η τιμή του beta είναι 

μικρότερη της μονάδας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ΥΑΛΚΟ είναι μια αμυντική 

μετοχή που μπορεί να αποφέρει αποδόσεις μεγαλύτερες της αγοράς σε καταστάσεις 

συνεχούς μείωσης των τιμών. 

 

Πίνακας 5.3.14. YALKO 

Dependent Variable: R_YALKO3   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/13   Time: 20:30   

Sample (adjusted): 22 1248   

Included observations: 1227 after adjustments 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.030899 0.005545 -5.572647 0.0000 

R_GEN_DEIKT3 0.064607 0.047664 1.355487 0.1755 
     
     

R-squared 0.001498     Mean dependent var -0.031807 

Adjusted R-squared 0.000683     S.D. dependent var 0.192870 

S.E. of regression 0.192804     Akaike info criterion -0.452653 

Sum squared resid 45.53754     Schwarz criterion -0.444320 

Log likelihood 279.7028     Hannan-Quinn criter. -0.449518 

F-statistic 1.837346     Durbin-Watson stat 0.141412 

Prob(F-statistic) 0.175512    
     
     

 

Όπως παρατηρείται στον πίνακα δεν καλύπτονται οι συνθήκες ύπαρξης 

στατιστικής σημαντικότητας επιπέδου 95% καθώς το t-statistic του beta είναι εντός 

των ορίων του ± 2 και  το Prob.= 0,1755. Επομένως, δεν υπάρχει στατιστική 

σημαντικότητα στη σχέση των μηνιαίων αποδόσεων της μετοχής ΥΑΛΚΟ με τον 

Γενικό Δείκτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 

6.1.  Επιλογή μετοχών βάσει beta  

 

Πίνακας 6.1 Τιμές του beta βάσει εβδομαδιαίων και μηνιαίων αποδόσεων. 

                                ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ                              ΜΗΝΙΑΙΕΣ

ΕΤΑΙΡΙΕΣ      ΚΛΑΔΟΣ (ΔΚΑ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ    ΚΛΑΔΟΣ(ΔΚΑ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
ΕΦΤΖΙ 0,44 0,56 0,51 0,55

ΕΜΔΚΟ 0,23 0,205 0,12 0,072

ΕΜΔΠΟ 0,025 -0,004 -0,03 -0,03

ΦΡΛΚ 1,17 0,92 1,38 1,22

ΓΕΔ 0,34 0,25 0,33 0,28

ΣΑΝΥΟ 0,35 0,48 0,55 0,66
ΥΑΛΚΟ 0,13 0,26 0,14 0,06

 

 

Στον παραπάνω πίνακα συνοψίζονται οι εβδομαδιαίες και μηνιαίες τιμές του beta 

όπως αναλυτικά είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο της εργασίας. Οι τρεις μετοχές με 

το υψηλότερο beta βάσει των στοιχείων είναι οι εξής: ΦΡΛΚ ,ΕΦΤΖΙ, ΣΑΝΥΟ. Ενώ 

οι  τρεις με το χαμηλότερο beta είναι οι εξής: ΕΜΔΚΟ, ΓΕΔ και ΥΑΛΚΟ αντίστοιχα. 

Πιο αναλυτικά οι μετοχές με το μεγαλύτερο beta επιλέγονται σε περιπτώσεις 

ανόδου της αγοράς, που σημαίνει μεγαλύτερες αποδόσεις αλλά και μεγαλύτερο 

κίνδυνο από αυτήν την απόδοση. Πιο συγκεκριμένα οι μηνιαίες και εβδομαδιαίες 

αποδόσεις της ΦΡΛΚ την χαρακτηρίζουν ως μία επιθετική μετοχή, η οποία θα μας 

αποφέρει σημαντικά κέρδη σε συνθήκες όπου ο δείκτης του κλάδου θα έχει συνεχή 

άνοδο. Βέβαια μία τέτοια μετοχή θα έχει και τις μεγαλύτερες απώλειες, όταν είτε ο 

δείκτης του κλάδου, είτε ο Γενικός Δείκτης, ακολουθούν πτωτική πορεία. Τις 

επόμενες μεγαλύτερες αποδόσεις σύμφωνα με την αξιολόγηση μας, βάσει 

εβδομαδιαίων και μηνιαίων αποδόσεων θα αποφέρουν οι μετοχές ΕΦΤΖΙ και 

ΣΑΝΥΟ. Οι μετοχές αυτές θεωρούνται αμυντικές γιατί έχουν beta μικρότερο του ένα 
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(beta <1). Σε περιπτώσεις που παρατηρείται ανοδική πορεία τιμων, αποφέρουν 

αποδόσεις πιο χαμηλές από τις αποδόσεις του δείκτη του κλάδου και του Γενικού 

Δείκτη. Αντίθετα αποφέρουν ικανοποιητικές αποδόσεις σε περιπτώσεις καθοδικής 

πορείας του δείκτη του κλάδου  και του Γενικού Δείκτη.  Αντίθετα, οι μετοχές με το 

μικρότερο beta επιλέγονται σε περιπτώσεις καθόδου της αγοράς και αυτές είναι: Η 

μετοχή της ΕΜΔΚΟ, της ΓΕΔ και της ΥΑΛΚΟ. 

 

6.2.  Επιλογή μετοχών βάσει αριθμοδεικτών 

 

Πίνακας 6.2, Μέσος όρος αριθμοδεικτών του κλάδου 

ΚΛΑΔΟΣ Μ.Ο. 2012 2011 2010 2009 2008

ROE ΜΦ 0,18                            1,54 -                           0,34 -                           0,11                            0,12                            

ROA ΜΦ 0,03 -                           0,24 -                           0,07 -                           0,06                            0,04                            

P/E μετά φόρων 272,47 -                       2,64 -                           108,51                        43,51                          621,25                        

P/BV 4,10                            2,95                            2,30                            4,26                            3,85                            

Μικτό περιθώριο κέρδους 0,30                            0,31                            0,33                            0,40                            0,40                            

Καθαρό περιθώριο κέρδους(ΚΜΦ/ΠΩΛ.) 0,23 -                           2,59 -                           0,81 -                           0,28                            0,08 -                           

Γενική Ρευστότητα 0,90                            1,01                            1,32                            2,07                            1,77                            
 

 

Ο παραπάνω πίνακας προκύπτει από το μέσο όρο των αριθμοδεικτών της κάθε 

εταιρείας που απαρτίζει τον κλάδο. Παρατηρώντας τον πίνακα με τους  μέσους όρους 

αριθμοδεικτών του κλάδου και συγκρίνοντάς τον με τους αντίστοιχους αριθμοδείκτες  

της κάθε εταιρίας που αναλύεται στο κεφάλαιο 4, διαπιστώνουμε ότι οι εταιρείες  

ΕΦΤΖΙ ,ΦΡΛΚ, ΓΕΔ έχουν τους περισσότερους αριθμοδείκτες πάνω από το μέσο όρο 

των αριθμοδεικτών του κλάδου και θεωρούνται σύμφωνα με την ανάλυση μας ως οι 

πιο ελκυστικές για επένδυση.  

Αναλυτικότερα, για την ΕΦΤΖΙ διαχρονικά οι αριθμοδείκτες P/E και P/BV 

υποδηλώνουν μια υποτιμημένη μετοχή με το 2009 να αποτελεί τη χρονιά  αύξησης 

των ιδίων κεφαλαίων και της κεφαλαιοποίησης που ενισχύουν την φερεγγυότητα της 

εταιρείας. Εν συνεχεία, το 2011 η εταιρεία δείχνει να συνεχίζει να ανακάμπτει 

παρουσιάζοντας αύξηση σε καθαρά κέρδη και πωλήσεις με μία ευρύτερη βελτίωση 

των ποιοτικών χαρακτηριστικών της όπως τα ίδια κεφάλαια και η λογιστική της αξία. 
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Το 2012 η πορεία ανάκαμψης της εταιρείας ακολουθεί την ίδια θετική πορεία που 

είναι εμφανές και στην τιμή της μετοχής της, αλλά και στη σχετική σταθερότητα των 

δεικτών οι οποίοι παραμένουν ολοκληρωτικά καλύτεροι από τους κλαδικούς δείκτες.  

Επίσης, όσον αφορά την ΦΡΛΚ μπορεί να θεωρηθεί ως μία υποτιμημένη 

μετοχή βασίζοντας αυτή την παραδοχή στα διαχρονικά αποτελέσματα των  P/E και 

P/BV και ειδικότερα στη διάρκεια της χρήσης του 2009 η τάση σταθεροποίησης  των 

χρηματοοικονομικών μεγεθών που παρατηρείται, συνοδεύεται από μία αύξηση της 

κεφαλαιακής επάρκειας της εταιρείας με τους περισσότερους από τους εξεταζόμενους  

δείκτες να υποχωρούν, αλλά να παραμένουν σε καλύτερο επίπεδο από τους 

κλαδικούς. Το 2010 μπορεί να θεωρηθεί ως η χρονιά επιδείνωσης των μεγεθών της 

εταιρείας τα οποία όμως παραμένουν ακόμα σε ικανοποιητικά επίπεδα και μάλιστα 

υψηλότερα του κλάδου. Το 2011 παρά το γεγονός ότι η εταιρεία βρίσκεται σε 

καλύτερη θέση από τον κλαδικό μέσο όρο, μεγέθη όπως η αποδοτικότητα και η 

ρευστότητα συνεχίζουν να υποχωρούν, όπως και τα κέρδη το 2012, αλλά συνολικά η 

εταιρεία δείχνει ότι αρχίζει να ανακάμπτει.  

Κλείνοντας με τη ΓΕΔ και αναλύοντας την πορεία του P/E της εταιρείας την 

τελευταία τριετία μας υποδηλώνει μια υποτιμημένη μετοχή και ειδικότερα 

εξετάζοντας διαχρονικά την εταιρεία μπορεί να αναφερθεί ότι το 2009 επιτυγχάνεται 

αύξηση των κερδών προ φόρων, αυξάνεται η τιμή της μετοχής και η καθαρή θέση της 

εταιρείας. Επίσης, παρατηρείται μία αισθητή βελτίωση τόσο στην αποδοτικότητα όσο 

και στην ρευστότητα κάτι που είχε ως αποτέλεσμα στους μισούς υπό εξέταση δείκτες 

η εταιρεία να ξεπερνάει τον κλαδικό μέσο. Το 2010 η εταιρεία εισέρχεται σε 

αρνητική τροχιά, όμως αυτό δεν την εμποδίζει από το να επιτυγχάνει επιδόσεις 

καλύτερες από τον μέσο όρο του κλάδου. Το 2011 η εταιρεία δείχνει να ανακάμπτει 

παρουσιάζοντας ξανά επιδόσεις καλύτερες από τον μέσο όρο του κλάδου, σημαντική 

αύξηση σε κέρδη, πωλήσεις και συνολικό ενεργητικό, όμως η τιμή της μετοχής 

εμφανίζει σημαντικές διορθώσεις. Τέλος, κατά την τελευταία ετήσια χρήση του 2012 

παρατηρείται σχετική σταθερότητα των δεικτών, εκ των οποίων οι μισοί παραμένουν 

καλύτεροι από τους κλαδικούς δείκτες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Πίνακες αριθμοδεικτών & στοιχείων ισολογισμού 

 
ΕΤΟΣ 2012 2011 2010 2009 2008

FG EUROPE

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 5.504.000,00 5.459.000,00 7.063.000,00 13.307.000,00 22.587.000,00

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 4.361.000,00 4.211.000,00 3.958.000,00 8.409.000,00 16.502.000,00

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 38.050.000,00 34.351.000,00 31.595.000,00 35.625.000,00 34.887.000,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 35.904.104,72            24.235.270,69            26.400.077,00            67.584.197,12            50.688.147,84            

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 99.399.000,00 94.083.000,00 91.445.000,00 117.220.000,00 142.502.000,00

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 23.946.000,00 25.508.000,00 25.508.000,00 35.272.000,00 45.238.000,00

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 0,72                            0,65                            0,60                            0,67                            0,66                            

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 67.415.000,00 71.404.000,00 63.285.000,00 79.902.000,00 155.207.000,00

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 52.800.154,00            52.800.154,00            52.800.154,00            52.800.154,00            52.800.154,00            

ΤΙΜΗ 31/12 0,68 0,459 0,5 1,28 0,96

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 105.465.000,00 105.755.000,00 94.880.000,00 115.527.000,00 190.094.000,00

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 21.981.000,00 19.169.000,00 18.774.000,00 18.586.000,00 19.083.000,00

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 51.136.000,00 42.938.000,00 24.456.000,00 30.873.000,00 96.077.000,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 35.000.000,00 33.798.000,00 33.469,00 36.702.000,00 64.018,00

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 0,00 0,00 -79.200.000,00 -7.649.000,00 -17.931.000,00

ROE ΜΦ 0,11                            0,12                            0,13                            0,24                            0,47                            

ROA ΜΦ 0,04                            0,04                            0,04                            0,07                            0,09                            

P/E μετά φόρων 8,23                            5,76                            6,67                            8,04                            3,07                            

P/BV 0,94                            0,71                            0,84                            1,90                            1,45                            

Μικτό περιθώριο κέρδους 0,24                            0,27                            0,28                            0,30                            0,32                            

Καθαρό περιθώριο κέρδους(ΚΜΦ/ΠΩΛ.) 0,04                            0,04                            0,04                            0,07                            0,12                            

Γενική Ρευστότητα 1,63                            2,02                            3,11                            3,14                            1,78                             
 

 

ΦΟΥΡΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 2012 2011 2010 2009 2008

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 384.000,00 8.838.000,00 21.652.000,00 38.005.964,00 37.966.586,17

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -37.000,00 7.616.000,00 13.050.000,00 25.090.628,00 27.794.940,14

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 128.601.000,00 127.824.000,00 105.488.000,00 119.429.669,24 100.252.156,74

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 47.702.653,65            34.626.799,35            135.843.597,45          222.531.668,55          121.072.725,00          

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 215.527.000,00 261.968.000,00 279.612.000,00 297.204.416,00 295.790.809,00

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 78.556.000,00 101.154.000,00 111.064.000,00 122.731.112,00 122.535.715,28

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 5,31                            5,28                            4,36                            4,93                            4,14                            

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 84.209.000,00 80.216.000,00 59.205.000,00 76.791.232,22 70.794.694,28

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 24214545 24214545 24214545 24214545 24214545

ΤΙΜΗ 31/12 1,97                            1,43                            5,61                            9,19                            5,00                            

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 212.810.000,00 208.040.000,00 164.693.000,00 196.220.901,46 171.046.851,02

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 155.191.000,00 148.199.000,00 100.739.000,00 123.743.415,57 97.117.169,30

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 56.341.000,00 67.435.000,00 54.446.000,00 48.823.427,96 44.176.730,12

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 26.556.000,00 33.725.000,00 39.446.000,00 39.048.490,25 35.919.421,32

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 8.500.000,00 6.000.000,00 9.000.000,00

ROE ΜΦ 0,00 -                           0,06                            0,12                            0,21                            0,28                            

ROA ΜΦ 0,00 -                           0,04                            0,08                            0,13                            0,16                            

P/E μετά φόρων 1.289,26 -                    4,55                            10,41                          8,87                            4,36                            

P/BV 0,37                            0,27                            1,29                            1,86                            1,21                            

Μικτό περιθώριο κέρδους 0,36                            0,39                            0,40                            0,41                            0,41                            

Καθαρό περιθώριο κέρδους(ΚΜΦ/ΠΩΛ.) 0,00 -                           0,03                            0,05                            0,08                            0,09                            

Γενική Ρευστότητα 1,02                            0,89                            1,17                            1,48                            1,67                             
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YALCO Α.Ε. 2012 2011 2010 2009 2008

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -6.626.737,42 -5.448.380,39 -11.096.101,02 -1.072.468,75 1.481.975,79

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -6.734.798,89 -5.565.198,59 -11.239.558,49 -1.582.722,40 1.059.360,30

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ -5.859.271,13 875.527,76 6.448.866,01 18.593.527,60 25.832.071,73

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 2.033.645,15              2.588.275,65              4.357.811,04              6.998.908,64              9.111.786,72              

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 23.628.986,35 31.739.749,01 37.568.509,27 51.532.645,32 45.116.631,62

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 7.840.094,90 11.532.644,37 13.182.739,74 19.203.313,85 17.124.074,41

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 0,44 -                           0,07                            0,49                            1,41                            1,96                            

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 50.800.356,47 50.321.298,33 51.368.064,27 49.502.306,71 38.854.581,37

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 13.205.488                 13.205.488                 13.205.488                 13.205.488                 13.205.488                 

ΤΙΜΗ 31/12 0,15                            0,20                            0,33                            0,53                            0,69                            

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 44.941.085,34 51.196.826,09 57.816.930,28 68.095.834,31 64.686.653,10

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 18.670.952,78 20.623.043,99 20.839.780,65 22.936.881,37 23.372.270,45

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 45.046.888,62 41.974.280,64 32.615.443,68 29.056.605,02 10.743.556,53

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 7.856.325,94 9.497.109,75 10.941.838,48 13.100.466,06 12.346.383,27

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 141.367,96 192.802,98 534.475,44 394.892,96 605.049,83

ROE ΜΦ 1,15                            6,36 -                           1,74 -                           0,09 -                           0,04                            

ROA ΜΦ 0,15 -                           0,11 -                           0,19 -                           0,02 -                           0,02                            

P/E μετά φόρων 0,30 -                           0,47 -                           0,39 -                           4,42 -                           8,60                            

P/BV 0,35 -                           2,96                            0,68                            0,38                            0,35                            

Μικτό περιθώριο κέρδους 0,33                            0,36                            0,35                            0,37                            0,38                            

Καθαρό περιθώριο κέρδους(ΚΜΦ/ΠΩΛ.) 0,29 -                           0,18 -                           0,30 -                           0,03 -                           0,02                            

Γενική Ρευστότητα 0,58                            0,73                            1,13                            1,55                            3,85                             
 

 

 
ΓΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΕ 2012 2011 2010 2009 2008

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -1.186.137,38 -6.923.797,27 -1.599.544,17 1.568.930,72 12.090,82

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -1.254.252,84 -6.976.974,97 -1.390.674,58 1.447.186,06 -187.564,38

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 13.881.854,44 14.654.992,30 17.440.282,39 11.428.660,57 9.981.474,51

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 5.245.968,15              7.694.086,62              16.087.635,66            60.853.230,54            28.677.959,22            

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 48.732.380,83 39.142.847,88 3.798.392,60 10.430.201,78 14.468.180,50

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 14.800.707,11 11.855.115,39 598.816,55 3.432.100,65 5.034.762,81

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 0,20                            0,21                            0,25                            0,16                            0,14                            

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 67.814.217,73 70.571.268,35 15.893.121,07 6.999.777,87 16.396.933,73

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 69946242 69946242 69946242 69946242 69946242

ΤΙΜΗ 31/12 0,08                            0,11                            0,23                            0,87                            0,41                            

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 81.696.072,17 85.226.260,65 33.333.403,46 18.428.438,44 26.378.408,24

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 45.903.990,17 45.176.487,23 28.661.582,52 9.801.252,80 11.224.677,24

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 48.033.315,77 45.979.570,84 13.710.991,00 4.134.007,87 9.296.563,03

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 8.012.414,34 5.969.462,39 1.093.304,99 2.705.558,25 4.465.762,12

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 276,40

ROE ΜΦ 0,09 -                           0,48 -                           0,08 -                           0,13                            0,02 -                           

ROA ΜΦ 0,02 -                           0,08 -                           0,04 -                           0,08                            0,01 -                           

P/E μετά φόρων 4,18 -                           1,10 -                           11,57 -                         42,05                          152,90 -                       

P/BV 0,38                            0,53                            0,92                            5,32                            2,87                            

Μικτό περιθώριο κέρδους 0,30                            0,30                            0,16                            0,33                            0,35                            

Καθαρό περιθώριο κέρδους(ΚΜΦ/ΠΩΛ.) 0,03 -                           0,18 -                           0,37 -                           0,14                            0,01 -                           

Γενική Ρευστότητα 0,75                            0,87                            0,34                            2,09                            1,63                             
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ΣΑΝΥΟ 2012 2011 2010 2009 2008

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -1.151.507,73 -60.876.581,89 -25.328.694,32 6.581.772,67 -3.926.050,29

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -1.389.726,86 -62.401.490,98 -24.329.549,61 6.210.122,56 -4.197.586,74

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 28.643.403,14 30.854.704,62 49.395.746,93 61.379.777,73 61.100.544,74

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 1.474.200,99              379.939,39                 3.495.342,32              605.004,81                 71.008.365,16            

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4.673.240,78 5.162.517,44 5.588.858,30 5.682.752,08 6.077.816,27

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 2.540.695,16 2.642.554,51 2.977.439,91 3.367.164,34 3.937.436,25

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 0,39                            2,03                            1,98                            26,38                          0,22                            

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 23.754.408,72 25.373.298,01 25.218.686,87 24.670.902,18 33.024.815,87

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 73.710.049,33            15.197.575,66            24.966.730,83            2.326.941,58              284.033.460,63          

ΤΙΜΗ 31/12 0,02                            0,03                            0,14                            0,26                            0,25                            

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 52.397.811,86 56.228.002,63 74.614.433,80 86.050.679,91 94.125.360,61

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 47.229.051,64 51.425.743,75 67.811.828,65 77.835.932,99 81.031.323,44

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 18.017.538,04 19.551.298,75 10.235.432,39 3.615.916,35 10.586.859,97

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ -                               -                               -                               -                               -                               

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 1.400.000,00 1.042.666,30

ROE ΜΦ 0,05 -                           2,02 -                           0,49 -                           0,10                            0,07 -                           

ROA ΜΦ 0,03 -                           1,11 -                           0,33 -                           0,07                            0,04 -                           

P/E μετά φόρων 1,06 -                           0,01 -                           0,14 -                           0,10                            16,92 -                         

P/BV 0,05                            0,01                            0,07                            0,01                            1,16                            

Μικτό περιθώριο κέρδους 0,54                            0,51                            0,53                            0,59                            0,65                            

Καθαρό περιθώριο κέρδους(ΚΜΦ/ΠΩΛ.) 0,30 -                           12,09 -                         4,35 -                           1,09                            0,69 -                           

Γενική Ρευστότητα 0,29                            0,25                            0,66                            2,27                            1,24                             
 

 

 

 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΑΕΒΕ 2012 2011 2010 2009 2008

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -505.212,01 -4.246.999,94 320.793,50 1.307.625,67 696.619,26

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -494.604,18 -4.258.950,04 188.837,36 933.829,06 45.696,93

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7.427.173,56 7.921.777,74 12.180.727,78 11.991.890,42 11.049.111,67

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 172.237.136,40          104.572.547,10          122.001.304,95          192.741.557,40          177.363.241,65          

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 625.288,52 1.344.327,86 2.519.620,20 3.010.464,48 2.754.092,61

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 8.483,22 44.361,39 607.355,50 1.261.458,02 812.323,43

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 0,07                            0,08                            0,12                            0,12                            0,11                            

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 12.359.324,43 12.951.415,86 13.164.385,03 12.422.243,10 6.734.134,00

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 102.522.105,00          102.522.105,00          102.522.105,00          102.522.105,00          102.522.105,00          

ΤΙΜΗ 31/12 1,68                            1,02                            1,19                            1,88                            1,73                            

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 19.786.497,99 20.873.193,60 25.345.112,81 24.414.133,52 17.783.245,67

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 15.313.740,65 15.464.713,06 19.787.014,86 19.336.729,00 14.976.323,50

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.930.198,88 4.106.453,37 3.792.848,57 2.681.847,55 6.008.716,51

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 408.010,10 433.426,83 413.417,41 593.822,04 641.985,94

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ -                               -                               -                               -                               -                               

ROE ΜΦ 0,07 -                           0,54 -                           0,02                            0,08                            0,00                            

ROA ΜΦ 0,02 -                           0,20 -                           0,01                            0,04                            0,00                            

P/E μετά φόρων 348,23 -                       24,55 -                         646,07                        206,40                        3.881,29                     

P/BV 23,19                          13,20                          10,02                          16,07                          16,05                          

Μικτό περιθώριο κέρδους 0,01                            0,03                            0,24                            0,42                            0,29                            

Καθαρό περιθώριο κέρδους(ΚΜΦ/ΠΩΛ.) 0,79 -                           3,17 -                           0,07                            0,31                            0,02                            

Γενική Ρευστότητα 1,14                            1,32                            1,47                            1,89                            0,47                             
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