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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο αληηθείκελν ηελ αλάιπζε θαη ζχγθξηζε ησλ 20 

κεγαιχηεξσλ θαη 20 κηθξφηεξσλ εηαηξεηψλ, βάζεη θεθαιαηνπνίεζεο, ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ. Σν δείγκα ησλ 40 απηψλ εηαηξεηψλ ρσξίζηεθε ζε 

δχν νκάδεο, αλάινγα κε ηελ αμία θεθαιαηνπνίεζεο ηεο θάζε εηαηξείαο, θαη 

εμεηάζηεθε κε βάζε θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο αξηζκνδείθηεο 

γηα ην δηάζηεκα 2004 – 2013. Σν δηάζηεκα απηφ ρσξίζηεθε ζε δχν πεληαεηίεο (2004 

– 2008 θαη 2009 – 2013), ψζηε  λα εμεηαζηεί ε ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ πξηλ 

θαη κεηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Έπεηηα απφ ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ 

αξηζκνδεηθηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηελ παξνπζίαζε θάπνησλ εηζαγσγηθψλ 

ελλνηψλ, εθαξκφζηεθαλ νη δείθηεο θαη πξνέθπςαλ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα. χκθσλα 

κε ηα απνηειέζκαηα, νη εηαηξείεο πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο παξνπζίαζαλ θαιχηεξε 

εηθφλα ην δηάζηεκα πνπ εμεηάζηεθε θαη έδεημαλ πσο αληηκεηψπηζαλ 

απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο δπζθνιίεο πνπ επέθεξε ε νηθνλνκηθή θξίζε. Αληίζεηα, νη 

εηαηξείεο ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο δελ θαηάθεξαλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο λέεο 

ζπλζήθεο πνπ πξνέθπςαλ. 
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ABSTRACT 

 

This thesis analyzes and compares the 20 largest and 20 smallest companies of the 

Athens Stock Exchange for the period 2004 - 2013. This period was divided into two 

sub-periods (2004 - 2008 and 2009 - 2013) in order to examine the behavior of firms 

before and after the financial crisis. According to the results, large caps were in a 

better financial position during the period examined and coped better with the 

difficulties that the crisis caused. In contrast, small caps have failed to adapt to new 

circumstances that arose. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ ζεκειηψδεο αλάιπζε απνηειεί ίζσο ηελ πην δηαδεδνκέλε κέζνδν αμηνιφγεζεο 

κεηνρψλ. Οη επελδπηέο, κέζσ απηήο, αλαιχνπλ ηα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο, ηνπ θιάδνπ 

ζηνλ νπνίν απηή αλήθεη θαη ηεο νηθνλνκίαο γεληθφηεξα θαη κε ηε βνήζεηα θάπνησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αξηζκνδεηθηψλ πξνζπαζνχλ λα αμηνινγήζνπλ κηα κεηνρή. 

 ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθαλ θάπνηνη 

ζπγθεθξηκέλνη αξηζκνδείθηεο, κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

αλάιπζε θαη ζχγθξηζε ησλ 20 κεγαιχηεξσλ θαη 20 κηθξφηεξσλ εηαηξεηψλ, βάζεη 

θεθαιαηνπνίεζεο, ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ γηα ην δηάζηεκα 2004 – 2013. 

Ζ πεξίνδνο απηή ρσξίζηεθε ζε δχν ππνπεξηφδνπο, πξν θαη κεηά θξίζεο, ψζηε λα γίλεη 

ζαθήο ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ εηαηξεηψλ θαηά ηα δχν απηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα. Σα ζηνηρεία πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αξηζκνδεηθηψλ 

αληιήζεθαλ απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ. 

 θνπφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, είλαη κέζα απφ ηνλ ππνινγηζκφ θαη 

εξκελεία ησλ αξηζκνδεηθηψλ, γηα θάζε νκάδα εηαηξεηψλ αιιά θαη γηα θάζε εηαηξεία 

μερσξηζηά, λα νδεγεζνχκε ζε θάπνηα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. Πξηλ φκσο 

παξνπζηαζζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ εκπεηξηθνχ ηκήκαηνο ηεο εξγαζίαο, είλαη θαιφ 

ν αλαγλψζηεο λα εηζαρζεί ζε θάπνηεο εηζαγσγηθέο έλλνηεο ψζηε λα είλαη επθνιφηεξε 

θαη πην θαηαλνεηή ε κεηάβαζε ηνπ ζηα αξηζκεηηθά ζηνηρεία θαη ηελ εξκελεία ηνπο. 

 Έηζη, ηα πεξηερφκελα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο δηαξζξψλνληαη ζε ηξία 

θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη κεξηθέο εηζαγσγηθέο έλλνηεο ζρεηηθά 

κε ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο θαη ην 

Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, κε ζθνπφ ηελ εηζαγσγή ηνπ αλαγλψζηε ζηηο βαζηθέο δνκέο 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα. 

 ην δεχηεξν θεθάιαην εμεηάδεηαη ε ζεκειηψδεο αλάιπζε, θαζψο θαη ε ρξήζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αξηζκνδεηθηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε επελδχζεσλ. 

Παξνπζηάδνληαη επίζεο, νη αξηζκνδείθηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. 
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 ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

αξηζκνδεηθηψλ ζηηο 40 επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο θαη γίλεηαη ε εξκελεία απηψλ κέζα 

απφ ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

επηρείξεζεσλ. Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ 

εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

 

1.1 Δπελδπηηθή Γηαδηθαζία 

 

ηε ζεκεξηλή επνρή ππάξρεη πιεζψξα επελδπηηθψλ επηινγψλ. Έηζη, θάζε 

ελδηαθεξφκελνο πνπ επηζπκεί λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα επέλδπζε, έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα ην θάλεη κέζα απφ έλα επξχ θάζκα ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ, αλάινγα κε ην 

ηη δεηάεη απφ ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο, ην βαζκφ θηλδχλνπ πνπ είλαη 

δηαηεζεηκέλνο λα αλαιάβεη θαη ην χςνο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ δηαζέηεη. 

 Ζ επέλδπζε απνηειεί κηα δέζκεπζε θεθαιαίσλ κε ηελ πξνζδνθία απφ ηνλ 

επελδπηή γηα ζεηηθή απφδνζε ζην κέιινλ. Μπνξνχκε λα πνχκε πσο ε επέλδπζε 

δηαθέξεη απφ ηελ θεξδνζθνπία ζε δχν θχξηα ζεκεία. Πξψηνλ, ν επελδπηήο έρεη 

ζπλήζσο κεγάιν ρξνληθφ νξίδνληα θαηά ηνλ νπνίν πεξηκέλεη λα απνδφζεη ηα 

αλακελφκελα ε ηνπνζέηεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ, ελψ ν ρξνληθφο νξίδνληαο ηνπ 

θεξδνζθφπνπ είλαη βξαρπρξφληνο, κπνξεί αθφκε θαη ιίγεο κέξεο, αθνχ πξνζπαζεί λα 

εθκεηαιιεπηεί ζπγθπξηαθέο θαηαζηάζεηο γηα λα απνθνκίζεη θέξδνο. Γεχηεξνλ, ν 

επελδπηήο πεξηκέλεη κηα θαλνληθή απφδνζε απφ ηελ επέλδπζε ηνπ, ελψ ν 

θεξδνζθφπνο πξνζπαζεί λα επηηχρεη ππεξβνιηθά κεγάιε απφδνζε. Ζ αγνξά ελφο 

αμηνγξάθνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε γηα επελδπηηθνχο είηε γηα 

θεξδνζθνπηθνχο ζθνπνχο. Όια εμαξηψληαη απφ ηε δηάζεζε ηνπ επελδπηή, ηηο 

αλακελφκελεο απνδφζεηο θαη ηνλ επελδπηηθφ νξίδνληα. 

 Κάζε επέλδπζε πξνυπνζέηεη φηη ν επελδπηήο ζα δεζκεχζεη ην επελδπζέλ 

θεθάιαην θαη επνκέλσο δε ζα κπνξεί λα ην ρξεζηκνπνηήζεη γηα θάπνηνλ άιιν ιφγν, 

πξνθεηκέλνπ λα επηδηψμεη έλα αβέβαην κειινληηθφ θέξδνο. Καηαιαβαίλνπκε ινηπφλ, 

πσο ε επέλδπζε ζπλεπάγεηαη θάπνηνλ θίλδπλν γηα ηνλ επελδπηή, αλάινγα κε ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ πξντφλ πνπ επηιέγεηαη, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεξηθή ή πιήξε 

απψιεηα ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ. πλεπψο, νη επελδχζεηο αλαθέξνληαη ζηε δηαρείξηζε 
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ηνπ πινχηνπ ησλ επελδπηψλ, ν νπνίνο απνηειείηαη απφ ην ηξέρνλ εηζφδεκα ηνπο θαη 

ηελ παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ηνπο εηζνδεκάησλ. 

 Ζ επελδπηηθή δηαδηθαία κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δχν κέξε: ζηελ αλάιπζε ησλ 

αμηνγξάθσλ θαη ηε δηαρείξεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Ζ αλάιπζε αμηνγξάθσλ 

αλαθέξεηαη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ επελδπηή λα εθηηκήζεη αλ έλα αμηφγξαθν έρεη 

απνηηκεζεί ζσζηά απφ ηελ αγνξά ή αιιηψο, έρεη σο ζηφρν ηελ εχξεζε ππνηηκεκέλσλ 

αμηνγξάθσλ. Ζ παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε ηεο αλάιπζεο ησλ αμηνγξάθσλ δίλεη 

έκθαζε ζηελ παξνχζα αμία ησλ πξνβιεπφκελσλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ απφ απηά. ηε 

ζπλέρεηα, ζπγθξίλεηαη απηή ε παξνχζα αμία κε ηελ αμία ησλ αμηνγξάθσλ ζηελ αγνξά. 

χκθσλα φκσο κε ηε ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ηεο αλάιπζεο αμηνγξάθσλ, ζεκαζία δελ 

έρεη κφλν ε εθηηκνχκελε απφδνζε, αιιά θαη ν θίλδπλνο πνπ εκπεξηέρνπλ ηα 

αμηφγξαθα απηά. 

 Όζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, απηή είλαη κηα πνιχ ζνβαξή 

θαη απαηηεηηθή δηαδηθαζία, πξνθεηκέλνπ λα θαιχπηνληαη νη αλάγθεο ηνπ επελδπηή. 

Υαξηνθπιάθην νλνκάδεηαη ν ζπλδπαζκφο ησλ δηαθφξσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

θαηέρεη έλαο επελδπηήο. Σν ζχλνιν απηφ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη φιν ηνλ πινχην ηνπ επελδπηή ή έλα κέξνο απηνχ. Με απιά ιφγηα, έλα 

ραξηνθπιάθην κπνξεί λα πεξηιακβάλεη φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελφο επελδπηή ή 

κφλν κεξηθά απφ απηά. 

 Ζ δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ κπνξεί λα νξηζηεί σο ε δηαδηθαζία ηνπ 

ζπλδπαζκνχ δηάθνξσλ αμηνγξάθσλ ζε έλα ραξηνθπιάθην, ε παξαθνινχζεζε απηνχ 

ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, αιιά θαη ε απνηίκεζε ηεο απφδνζήο ηνπ. Ζ παξαδνζηαθή 

πξνζέγγηζε δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ επηινγή 

αμηνγξάθσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε 

επελδπηή. Αληηζέησο, ζηε ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ε δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ 

βαζίδεηαη ζηηο εθηηκήζεηο ηεο απφδνζεο θαη ηνπ θηλδχλνπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, θαζψο 

θαη ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ επελδπηή κεηαμχ απφδνζεο θαη θηλδχλνπ. χκθσλα κε απηή 

ηελ πξνζέγγηζε, ν θίλδπλνο ελφο ραξηνθπιαθίνπ κπνξεί λα δηαθέξεη απφ ην άζξνηζκα 

ησλ θηλδχλσλ ησλ κεκνλσκέλσλ αμηνγξάθσλ πνπ απαξηίδνπλ ην ραξηνθπιάθην.
1
 

 

                                                           
1
 Γεκήηξηνο Βαζηιείνπ, Νηθφιανο Ζξεηψηεο, 2009, Ανάλςζη Επενδύζεων και Διασείπιζη 

Χαπηοθςλακίος, Δθδφζεηο Rosili, ζει. 25 – 26. 
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1.2 Υξεκαηνπηζησηηθφ χζηεκα 

 

Σν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν απνηειεί ηνλ θχξην θνξκφ ελφο νηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο, απνηειείηαη απφ ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο, ηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

πξντφληα θαη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. Ζ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο κηαο ρψξαο 

πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ελφο θαινχ θαη απνηειεζκαηηθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Γελ είλαη ηπραίν πσο φιεο νη αλεπηπγκέλεο ρψξεο δηαζέηνπλ έλα ηέηνην 

ζχζηεκα, ελψ ην αληίζεην ζπκβαίλεη κε ηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο ρψξεο. 

Ζ απνπζία ελφο πνηνηηθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε κηα ρψξα θάλεη 

ηε δηαθίλεζε ησλ θεθαιαίσλ πνιχ δχζθνιε, θαζψο δελ ππάξρνπλ ηα κέζα θαη νη 

πξαθηηθέο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην. Ζ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο εκπνδίδεη 

ηελ αλάιεςε επελδπηηθψλ έξγσλ, θαζψο νη απνηακηεπηέο εκθαλίδνληαη δηζηαθηηθνί 

ζρεηηθά κε ην δαλεηζκφ ησλ θεθαιαίσλ ηνπο. Έηζη, νη απνηακηεχζεηο κπνξεί λα 

κέλνπλ αδξαλείο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ιφγσ ηνπ πθηζηάκελνπ θηλδχλνπ. 

πλεπψο, έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα πνπ δε ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά, 

εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε επελδχζεσλ θαη θαη’ επέθηαζε σζεί ηελ νηθνλνκία ζε 

αλάπηπμε κε πνιχ αξγνχο ξπζκνχο. 

Σν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα κηα ρψξα, αθνχ 

επηηειεί θάπνηεο ιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο. 

Οη ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο αλαιχνληαη παξαθάησ. 

Καη’ αξρήλ, κέζσ ελφο απνηειεζκαηηθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 

επηηπγράλεηαη νξζνινγηθφηεξε θαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ θεθαιαίσλ ζηελ νηθνλνκία. 

Μέζσ ησλ θαηάιιεισλ κεραληζκψλ αμηνινγνχληαη νη ππνςήθηνη δαλεηνιήπηεο θαη 

έηζη νη πιενλαζκαηηθέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο δείρλνπλ κεγαιχηεξε δηάζεζε ζην λα 

δαλείζνπλ ηα θεθάιαηα ηνπο ζηηο δηάθνξεο παξαγσγηθέο κνλάδεο, ζπκβάιινληαο κε 

απηφ ηνλ ηξφπν ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο. Όζν νξζνινγηθφηεξα 

πξαγκαηνπνηείηαη ε δηάζεζε θεθαιαίσλ, ηφζν ηαρχηεξα αλαπηχζζεηαη κηα νηθνλνκία. 

Γεχηεξνλ, ζε έλα νξγαλσκέλν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, δεκηνπξγνχληαη 

ζπλερψο λέα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπλερψο 

απμαλφκελσλ θαη κεηαβαιιφκελσλ θαηαλαισηηθψλ θαη επελδπηηθψλ αλαγθψλ. Ζ 
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ηθαλνπνίεζε απηψλ ησλ αλαγθψλ ζπλεπάγεηαη ηελ πξνζθνξά πεξηζζφηεξσλ 

θεθαιαίσλ ζηελ αγνξά. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πξαγκαηνπνίεζε λέσλ 

επελδχζεσλ, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο. 

Σξίηνλ, έλα ζηαζεξφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηνπ 

θηλδχλνπ. Ζ κείσζε ηνπ θηλδχλνπ γηα ηνλ επελδπηή κπνξεί λα επηηεπρζεί κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο. Αξρηθά, νη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ελέρνπλ πνιχ κηθξφ θίλδπλν 

γηα ηνπο θαηαζέηεο. Σν γεγνλφο βέβαηα, πσο ε ηξαπεδηθή θαηάζεζε ζπληζηά κηα 

αζθαιή ηνπνζέηεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ επελδπηή, έρεη σο απνηέιεζκα ηα επηηφθηα 

ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ λα βξίζθνληαη ζε ρακειά επίπεδα. Δπίζεο, ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα παξέρεη ζηνπο επελδπηέο φια ηα απαξαίηεηα πξντφληα 

θαη πιεξνθνξίεο, ψζηε απηνί λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγνχλ 

απνηειεζκαηηθά ραξηνθπιάθηα, κέζσ ησλ νπνίσλ επηηπγράλεηαη ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

θηλδχλνπ. Γεληθά, ε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ γηα ηνλ επελδπηή ζπκβάιιεη ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε λέσλ επελδχζεσλ θαη ηε κείσζε ησλ επηηνθίσλ, γεγνλφηα πνπ 

επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

Σέινο, ε πξαγκαηνπνίεζε κηαο ζπλαιιαγήο ζπλεπάγεηαη θάπνην θφζηνο θαη 

απαηηεί θαιή πιεξνθφξεζε. Όκσο, κέζσ ελφο θαιά νξγαλσκέλνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο κεηψλεηαη ην θφζηνο ηφζν ησλ ζπλαιιαγψλ, φζν θαη 

ηεο πιεξνθφξεζεο. Ζ κείσζε απηή νδεγεί κε ηε ζεηξά ηεο ζε πεξαηηέξσ αλάπηπμε 

ηεο νηθνλνκίαο.
2
 

Όιεο ζρεδφλ νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο κηαο νηθνλνκίαο κπνξνχλ λα εληαρζνχλ 

ζε κηα απφ ηηο εμήο ηξεηο θαηεγνξίεο: ζηα λνηθνθπξηά, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ην 

Γεκφζην. Οη κνλάδεο απηέο έρνπλ θάπνηεο εηζπξάμεηο θαη πξαγκαηνπνηνχλ θάπνηεο 

πιεξσκέο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Έηζη, αλάινγα κε ην απνηέιεζκα 

ζην ηέινο απηήο ηεο πεξηφδνπ, θάζε νηθνλνκηθή κνλάδα κπνξεί λα είλαη 

πιενλαζκαηηθή, αλ νη εηζπξάμεηο είλαη κεγαιχηεξεο ησλ πιεξσκψλ, ειιεηκκαηηθή, αλ 

νη εηζπξάμεηο είλαη κηθξφηεξεο ησλ πιεξσκψλ, ή ηζνζθειηζκέλε, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ην χςνο ησλ εηζπξάμεσλ ηζνχηαη κε απηφ ησλ πιεξσκψλ. 

Φπζηθφ επφκελν είλαη ινηπφλ, νη πιενλαζκαηηθέο κνλάδεο λα επηζπκνχλ λα 

επελδχζνπλ ηα θεθάιαηα πνπ ηνπο πεξηζζεχνπλ, ελψ νη ειιεηκκαηηθέο λα επηζπκνχλ 

                                                           
2
 Αζαλάζηνο Ννχιαο, 2006, Αγοπέρ Χπήμαηορ και Κεθαλαίος, Δθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, 

ζει. 20 – 21. 
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λα αληιήζνπλ θεθάιαηα πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηα ειιείκκαηά ηνπο. 

Δπνκέλσο, απηέο νη δχν θαηεγνξίεο νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ έρνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο 

αλάγθεο θαη θξίλεηαη απαξαίηεηε ε χπαξμε ελφο κεραληζκνχ πνπ ζα κπνξεί λα ηηο 

θέξεη ζε επαθή θαη ζα δηεπθνιχλεη ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηνπο. Σν ξφιν απηφ 

δηαδξακαηίδεη ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα κέζσ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ. 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ειιεηκκαηηθψλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ απφ ηηο 

πιενλαζκαηηθέο, είλαη δπλαηφ λα γίλεη κε δχν ηξφπνπο, είηε κε άκεζε είηε κε έκκεζε 

ρξεκαηνδφηεζε. 

ηελ πεξίπησζε ηεο άκεζεο ρξεκαηνδφηεζεο, ε πιενλαζκαηηθή κνλάδα 

επελδχεη απεπζείαο ζηα αμηφγξαθα πνπ εθδίδεη ε ειιεηκκαηηθή κνλάδα. Σέηνηα 

αμηφγξαθα κπνξεί λα είλαη νη κεηνρέο, νη νκνινγίεο ή ηα έληνθα γξακκάηηα. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο έρεη έλα κεηνλέθηεκα, θαζψο είλαη πηζαλφ ην 

αμηφγξαθν πνπ ζέιεη λα πνπιήζεη ε ειιεηκκαηηθή κνλάδα λα κε ζπκπίπηεη κε απηφ 

πνπ επηζπκεί λα αγνξάζεη ε πιενλαζκαηηθή. Δίλαη ζχλεζεο νη πξνηηκήζεηο ησλ 

νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ λα δηαθέξνπλ ζηε δηάξθεηα ή θαη ζην πνζφ ηεο ζπλαιιαγήο. 

Καηά ηελ έκκεζε ρξεκαηνδφηεζε, ε πιενλαζκαηηθή νηθνλνκηθή κνλάδα 

επελδχεη ζηελ ειιεηκκαηηθή κέζσ ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ νξγαληζκνχ, πνπ παίδεη 

ην ξφιν ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ελδηάκεζνπ. Πην αλαιπηηθά, νη επελδπηέο 

αγνξάδνπλ αμηφγξαθα ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ νξγαληζκνχ, ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα 

ρξεζηκνπνηεί απηά ηα θεθάιαηα γηα λα αγνξάζεη αμηφγξαθα πνπ έρνπλ εθδψζεη 

ειιεηκκαηηθέο κνλάδεο. Παξαδείγκαηα ηέηνηνπ είδνπο επέλδπζεο είλαη ε αγνξά 

κεξηδίσλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ θαη ε αγνξά κεηνρψλ εηαηξεηψλ επελδχζεσλ 

ραξηνθπιαθίνπ. Σε ζεκεξηλή επνρή νη πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο αλά ηνλ θφζκν 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε έκκεζν ηξφπν.
3
 

 

 

 

 

                                                           
3
 Γεκήηξηνο Βαζηιείνπ, Νηθφιανο Ζξεηψηεο, 2009, Ανάλςζη Επενδύζεων και Διασείπιζη 

Χαπηοθςλακίος, Δθδφζεηο Rosili, ζει. 27 – 28. 
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1.3 Υξεκαηνπηζησηηθέο Αγνξέο 

 

Xξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο είλαη νη νξγαληζκνί θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ δηεπθνιχλνπλ 

ηηο ζπλαιιαγέο ζε φισλ ησλ εηδψλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο. Μέζσ ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ αληινχληαη θαη δηαθηλνχληαη, κέζσ θπζηθψλ θαη 

λνκηθψλ πξνζψπσλ, ρξεκαηηθά θεθάιαηα, ζπλάιιαγκα, αμηφγξαθα βξαρππξφζεζκεο, 

κεζνπξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο δηάξθεηαο, φπσο επίζεο θαη αμηφγξαθα 

θεξδνζθνπίαο ή θάιπςεο θηλδχλσλ.
4
 

 ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο, δειαδή: 

 εθδειψλεηαη ε δήηεζε θαη ε πξνζθνξά γηα θάζε ρξεκαηνπηζησηηθφ πξντφλ 

 γίλεηαη ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ πξντφλησλ απηψλ θαη ε ηηκή ηνπο 

δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ην λφκν ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο 

 πξαγκαηνπνηνχληαη νη αγνξαπσιεζίεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ 

Οη ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο δηαθξίλνληαη, αλάινγα κε ην ρξφλν ιήμεο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε απηέο, ζε δχν θαηεγνξίεο: 

 ηελ αγνξά ρξήκαηνο ή ρξεκαηαγνξά, φπνπ δηαπξαγκαηεχνληαη 

ρξεκαηνπηζησηηθά πξντφληα, ε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ νπνίσλ δελ μεπεξλά ην 

έλα έηνο. Σα πξντφληα απηά μερσξίδνπλ γηα ηα κεγάια ηνπο πνζά, ην κηθξφ 

θίλδπλν αζέηεζεο θαη ηε κεγάιε ηνπο ξεπζηφηεηα. 

 ηελ αγνξά θεθαιαίνπ ή θεθαιαηαγνξά, φπνπ δηαπξαγκαηεχνληαη 

ρξεκαηνπηζησηηθά πξντφληα κε δηάξθεηα άλσ ηνπ ελφο έηνπο. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ηα πξντφληα έρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν, ελψ θαη ε ξεπζηφηεηά 

ηνπο είλαη κηθξφηεξε απφ απηή ησλ πξντφλησλ ηεο ρξεκαηαγνξάο.
5
 

Έλαο άιινο ηξφπνο ηαμηλφκεζεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ είλαη 

αλάινγα κε ην εάλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά πξντφληα πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε απηέο 

                                                           
4
 Λάδαξνο Καξκαληφιαο, 2007, Ακπιβέρ & Φθηνέρ Μεηοσέρ, Δθδφζεηο Σν Οηθνλνκηθφλ, ζει. 38 – 39. 

5
 Αζαλάζηνο Ννχιαο, 2006, Αγοπέρ Χπήμαηορ και Κεθαλαίος, Δθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, 

ζει. 23 – 24. 
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είλαη λενεθδηδφκελα ή φρη. χκθσλα κε απηνχ ηνπ είδνπο ηελ ηαμηλφκεζε ππάξρνπλ 

δχν θαηεγνξίεο:
6
 

 ε πξσηνγελήο αγνξά, ζηελ νπνία αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο απνηεινχλ 

κφλν λενεθδηδφκελα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα 

 ε δεπηεξνγελήο αγνξά, ζηελ νπνία αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο απνηεινχλ 

ρξεκαηνπηζησηηθά πξντφληα παιαηφηεξσλ εθδφζεσλ 

 

1.3.1 Αγνξά Υξήκαηνο 

 

Ζ αγνξά ρξήκαηνο, ή ρξεκαηαγνξά αλαθέξεηαη ζηνπο νξγαληζκνχο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο κέζσ ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηνχληαη νη ζπλαιιαγέο ζε βξαρππξφζεζκα 

αμηφγξαθα. Με ηνλ φξν βξαρππξφζεζκα πξνζδηνξίδνληαη ηα αμηφγξαθα πνπ έρνπλ 

ρξνληθή δηάξθεηα έσο θαη έλα έηνο. Ζ αγνξά ρξήκαηνο δελ έρεη γεσγξαθηθή έλλνηα, 

νχηε θαη ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη νη ζπλαιιαγέο. Σα 

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ηεο αγνξάο ρξήκαηνο είλαη ηα δηάθνξα αμηφγξαθα πνπ 

απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε απηήλ θαη ραξαθηεξίδνληαη σο 

βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο κε κεγάιε ξεπζηφηεηα θαη ρακειφ θίλδπλν αζέηεζεο. 

Σα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ηεο ρξεκαηαγνξάο ζπλήζσο έρνπλ κεγάιεο νλνκαζηηθέο 

αμίεο θαη γηα απηφ ην ιφγν νη πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηίηινπο 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε έκκεζν ηξφπν.
7
 

 ηελ αγνξά ρξήκαηνο δηαπξαγκαηεχνληαη ηίηινη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ξεπζηφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. Έηζη, ζε απηή ηελ αγνξά νη επηρεηξήζεηο, νη 

επελδπηηθνί νξγαληζκνί αιιά θαη ην Γεκφζην, κπνξνχλ είηε λα αληιήζνπλ ηα 

θεθάιαηα θίλεζεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα θαιχςνπλ ηα ηξέρνληα ηακεηαθά ηνπο 

ειιείκκαηα είηε λα ηνπνζεηήζνπλ γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ πιενλάζκαηα 

                                                           
6
 Γεκήηξηνο Βαζηιείνπ, Νηθφιανο Ζξεηψηεο, 2009, Ανάλςζη Επενδύζεων και Διασείπιζη 

Χαπηοθςλακίος, Δθδφζεηο Rosili, ζει. 28. 
7
 Γεκήηξηνο Βαζηιείνπ, Νηθφιανο Ζξεηψηεο, 2009, Ανάλςζη Επενδύζεων και Διασείπιζη 

Χαπηοθςλακίος, Δθδφζεηο Rosili, ζει. 69. 
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πνπ έρνπλ, απνθνκίδνληαο ηνλ αλάινγν ηφθν. Ζ ρξεκαηαγνξά απνηειεί ηε βαζηθή 

πεγή βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ.
8
 

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε δηαθχκαλζε ησλ επηηνθίσλ ζηε ρξεκαηαγνξά είλαη 

κεγαιχηεξε απφ απηή πνπ παξαηεξείηαη ζηελ θεθαιαηαγνξά. Όηαλ ε θακπχιε 

απφδνζεο κεηαθηλείηαη πξνο ηα πάλσ θαη πξνο ηα θάησ, ηα βξαρππξφζεζκα επηηφθηα 

απμάλνληαη θαη κεηψλνληαη αληίζηνηρα, αιιά γξεγνξφηεξα απφ ηα καθξνπξφζεζκα 

επηηφθηα. Πξάγκαηη, φηαλ ππάξρεη έιιεηςε πξνζθνξάο δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ θαη σο 

εθ ηνχηνπ επηθξαηνχλ πςειά επηηφθηα ζηελ αγνξά, ηα βξαρππξφζεζκα επηηφθηα, 

δειαδή ηα επηηφθηα ηεο ρξεκαηαγνξάο, ηείλνπλ λα είλαη πςειφηεξα απφ ηα 

καθξνπξφζεζκα θαη ε θακπχιε απφδνζεο απνθηά αξλεηηθή θιίζε. Αληηζέησο, φηαλ 

ππάξρεη ππεξπξνζθνξά δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ θαη ηα επηηφθηα ηεο αγνξάο 

παξακέλνπλ ζε ρακειά επίπεδα, ηα βξαρππξφζεζκα επηηφθηα ηείλνπλ λα είλαη 

κηθξφηεξα απφ ηα καθξνπξφζεζκα θαη ε θακπχιε απφδνζεο απνθηά ζεηηθή θιίζε. 

Όπσο γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ, ε κεγαιχηεξε δηαθχκαλζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ 

επηηνθίσλ ζε ζρέζε κε ηα καθξνπξφζεζκα είλαη δπλαηφ λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα 

ζε επηρεηξήζεηο θαη θπβεξλήζεηο, αλ ρξεζηκνπνηνχλ ηε ρξεκαηαγνξά ζε κφληκε 

βάζε.
9
 

 Σα ζεκαληηθφηεξα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ηεο αγνξάο ρξήκαηνο είλαη ηα 

εμήο:
10

 

 Έληνθα Γξακκάηηα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 

 πκθσλίεο Δπαλαγνξάο (Repos) 

 Πηζηνπνηεηηθά Καηαζέζεσλ 

 Δκπνξηθνί Πηζησηηθνί Σίηινη 

 πλαιιαγκαηηθή Απνδεθηή απφ Σξάπεδα 

 Δπξσδνιιάξηα 

 Γηαηξαπεδηθά Κεθάιαηα 

 

                                                           
8
 Π. Κηφρνο, Γ. Παπαληθνιάνπ, Α. Κηφρνο, 2001, Χπημαηιζηήπιο Αξιών και Παπαγώγων Αθηνών – 

Διεθνή Χπημαηιζηήπια, Δθδφζεηο ηακνχιεο, ζει. 42. 
9
 Αζαλάζηνο Ννχιαο, 2006, Αγοπέρ Χπήμαηορ και Κεθαλαίος, Δθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, 

ζει. 54 – 55. 
10

 Π. Κηφρνο, Γ. Παπαληθνιάνπ, Α. Κηφρνο, 2001, Χπημαηιζηήπιο Αξιών και Παπαγώγων Αθηνών – 

Διεθνή Χπημαηιζηήπια, Δθδφζεηο ηακνχιεο, ζει. 69 – 73. 
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1.3.2 Αγνξά Κεθαιαίνπ 

 

Ζ αγνξά θεθαιαίνπ ή θεθαιαηαγνξά, αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ νξγαληζκψλ θαη 

δηαδηθαζίσλ κέζσ ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηνχληαη νη ζπλαιιαγέο ζε καθξνπξφζεζκα 

αμηφγξαθα. Με ηνλ φξν καθξνπξφζεζκα, ελλννχκε ηα αμηφγξαθα πνπ έρνπλ ρξνληθή 

δηάξθεηα άλσ ηνπ ελφο έηνπο. Σα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη 

ζηελ θεθαιαηαγνξά έρνπλ ζπλήζσο κεγαιχηεξν θίλδπλν αζέηεζεο απφ φ,ηη ηα κέζα 

πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζηε ρξεκαηαγνξά, θπξίσο ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο 

ηνπο. Μέζσ ηεο θεθαιαηαγνξάο νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο δχλαληαη λα αληινχλ ηα 

απαξαίηεηα θεθάιαηα πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ 

επελδπηηθψλ ηνπο πξνγξακκάησλ. Σα ζεκαληηθφηεξα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ηεο 

αγνξάο θεθαιαίνπ είλαη νη κεηνρέο, θνηλέο θαη πξνλνκηνχρεο θαη νη νκνινγίεο. 

Μετοχές 

Οη κεηνρέο απνηεινχλ ρξεφγξαθα κεηαβιεηνχ εηζνδήκαηνο, αθνχ δελ 

θαηαβάιινπλ θάζε πεξίνδν έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ ζηνλ θάηνρν ηνπο, αιιά ην 

εηζφδεκα ηνπ θαηφρνπ ηνπο κεηαβάιιεηαη απφ πεξίνδν ζε πεξίνδν. Ζ κεηνρή 

απνηειεί έλα κεξίδην απφ ην θεθάιαην κηαο αλψλπκεο εηαηξείαο (Α.Δ.). Καηά ηελ 

ίδξπζε κηαο Α.Δ., ην θεθάιαην πνπ ζπγθεληξψλεηαη δηαηξείηαη ζε ίζα κεξίδηα, ηηο 

κεηνρέο. Αλ έλαο επελδπηήο επηζπκεί λα επελδχζεη ζε κηα Α.Δ., κπνξεί λα αγνξάζεη 

κεηνρέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο, αμίαο ίζεο κε ηελ αμία ηνπ θεθαιαίνπ πνπ 

ζέιεη λα επελδχζεη. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν επελδπηήο γίλεηαη κέηνρνο ζε κηα εηαηξεία, 

γίλεηαη θαηά αληίζηνηρν πνζνζηφ ηδηνθηήηεο ηεο θαη κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζή ηεο. 

 Ζ θνηλή κεηνρή απνηειεί ηνλ πην ζπλεζηζκέλν ηχπν κεηνρήο. Ο θάηνρνο ηεο 

έρεη φια ηα βαζηθά δηθαηψκαηα ελφο κεηφρνπ, φπσο είλαη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

ζηα θέξδε, ζηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, ζην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο θαη ην δηθαίσκα 

ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο εηαηξείαο. Οη κεηνρέο ησλ αλψλπκσλ εηαηξεηψλ 

κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζην ρξεκαηηζηήξην θαη λα δηαπξαγκαηεχνληαη ζε απηφ, εθφζνλ 

βέβαηα νη εηαηξείεο πιεξνχλ θάπνηα θξηηήξηα. 
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 Ζ πξνλνκηνχρνο κεηνρή, πνπ δε ζπλαληάηαη ηφζν ζπρλά φζν ε θνηλή κεηνρή, 

πξνζθέξεη ζηνλ θάηνρν ηεο έλα πξνβάδηζκα έλαληη ησλ θαηφρσλ ησλ θνηλψλ 

κεηνρψλ, φζνλ αθνξά ηε ιήςε κεξίζκαηνο θαη ηε ιήςε ηνπ πξντφληνο ηεο 

εθθαζάξηζεο ζε πεξίπησζε δηάιπζεο ηεο εηαηξείαο. πλήζσο φκσο, δελ πξνζθέξεη 

ζηνλ θάηνρν ηεο ην δηθαίσκα ςήθνπ θαη θαη’ επέθηαζε ην δηθαίσκα ζηε δηαρείξηζε 

ηεο επηρείξεζεο. 

Ομολογίες 

Όηαλ κηα επηρείξεζε, έλαο νξγαληζκφο, ή ην Γεκφζην έρεη αλάγθε απφ 

θεθάιαηα, κπνξεί λα ηα αλαδεηήζεη ζηελ αγνξά θεθαιαίνπ κέζσ ηεο έθδνζεο ελφο 

νκνινγηαθνχ δαλείνπ. Σν πνζφ ηνπ δαλείνπ δηαηξείηαη ζε ίζα κεξίδηα πνπ 

αληηπξνζσπεχνληαη κε πηζησηηθνχο ηίηινπο πνπ ιέγνληαη νκνινγίεο. Οη νκνινγίεο 

είλαη ζπλήζσο αμηφγξαθα ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο, αθνχ θαηαβάιινπλ θάζε πεξίνδν, 

ζπλήζσο αλά εμάκελν ή δσδεθάκελν, έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ ρξεκάησλ ζηνλ θάηνρν 

ηνπο, ην νπνίν έρεη νξηζηεί θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο θαη είλαη ζηαζεξφ θαζ’ φιε 

ηε δηάξθεηα. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο φκσο, πνπ νη νκνινγίεο απνηεινχλ αμηφγξαθα 

κεηαβιεηνχ εηζνδήκαηνο θαη νλνκάδνληαη νκνινγίεο θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε, ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη θάζε πεξίνδν ζηνλ θάηνρν ηεο 

νκνινγίαο δελ είλαη ζηαζεξφ, αιιά κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηα επηηφθηα πνπ 

επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά.  

 Ζ έθδνζε ελφο νκνινγηαθνχ δαλείνπ απνηειεί γηα ηνλ εθδφηε κηα κνξθή 

δαλεηζκνχ, ελψ γηα ηνλ θάηνρν ηεο νκνινγίαο κηα κνξθή επέλδπζεο. Έηζη ινηπφλ, ε 

νκνινγία είλαη έλα κέζν δαλεηζκνχ ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη κηα λνκηθή ππνρξέσζε 

ηνπ εθδφηε λα πιεξψλεη ζηνλ θάηνρν έλα ζπγθεθξηκέλν ηφθν θαηά νξηζκέλα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα θαη λα απνπιεξψζεη ην αξρηθφ θεθάιαην πνπ δαλείζηεθε θαηά ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο νκνινγίαο.
11

 

 ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη επηγξακκαηηθά ηα θπξηφηεξα είδε νκνινγηψλ ζηελ 

Διιάδα: 

 νκφινγα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε ζηαζεξφ επηηφθην 

 νκφινγα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε θπκαηλφκελν επηηφθην 

                                                           
11

 Γεκήηξηνο Βαζηιείνπ, Νηθφιανο Ζξεηψηεο, 2009, Ανάλςζη Επενδύζεων και Διασείπιζη 

Χαπηοθςλακίος, Δθδφζεηο Rosili, ζει. 74 - 75, 81 – 82. 
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 νκφινγα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε ξήηξα μέλνπ λνκίζκαηνο 

 ηηκαξηζκνπνηεκέλα νκφινγα κε ηνθνκεξίδηα 

 νκνινγίεο ρσξίο ηνθνκεξίδηα ή νκνινγίεο ηειηθήο απφδνζεο 

 ηξαπεδηθά νκφινγα 

 νκνινγίεο ΓΔΚΟ, ΝΠΓΓ θαη ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

 νκνινγίεο κεηαηξέςηκεο ζε κεηνρέο 

 νκνινγίεο νη νπνίεο θέξνπλ ηνλ φξν ηεο αλάθιεζεο 

 νκνινγίεο πςεινχ θηλδχλνπ θαη απφδνζεο 

Ζ αγνξά θεθαιαίνπ δηαθξίλεηαη ζε νξγαλσκέλε θαη κε νξγαλσκέλε 

θεθαιαηαγνξά. 

Οξγαλσκέλε αγνξά θεθαιαίνπ νλνκάδεηαη ε αγνξά ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

κέζσλ πνπ ιεηηνπξγεί ηαθηηθά θαη δηέπεηαη απφ θαλφλεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηεο, ηε δηαθάλεηα ησλ ζπλαιιαγψλ, αιιά θαη  ηηο πξνυπνζέζεηο 

εηζαγσγήο θαη δηαπξαγκάηεπζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ζε απηή. Δπίζεο, ε 

νξγαλσκέλε θεθαιαηαγνξά απνηειεί αληηθείκελν επνπηείαο. Γηα παξάδεηγκα, ην 

Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ απνηειεί κηα νξγαλσκέλε αγνξά. 

Όζνλ αθνξά ηε κε νξγαλσκέλε αγνξά, απηή δελ απαηηεί ζπγθεθξηκέλε 

ηνπνζεζία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ. Δπίζεο, νη ζπλαιιαγέο 

πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ ηδησηψλ θαη δε δηέπνληαη απφ θάπνην απζηεξφ 

θαλνληζηηθφ πιαίζην.
12

 

 

1.3.3 Πξσηνγελείο θαη Γεπηεξνγελείο Υξεκαηνπηζησηηθέο Αγνξέο 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, κηα δεχηεξε δηάθξηζε πνπ γίλεηαη ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο 

αγνξέο, αθνξά ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο ζε πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο αγνξέο.  

 Ζ πξσηνγελήο αγνξά αλαθέξεηαη ζηελ έθδνζε λέσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

κέζσλ. Σα έζνδα ησλ λέσλ απηψλ εθδφζεσλ πεγαίλνπλ ζηηο εηαηξείεο ή ην δεκφζην 

                                                           
12

 Αζαλάζηνο Ννχιαο, 2006, Αγοπέρ Χπήμαηορ και Κεθαλαίος, Δθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, 

ζει. 24 – 25. 
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πνπ εθδίδνπλ ηα αμηφγξαθα. εκαληηθφ ξφιν ζηελ πξσηνγελή αγνξά παίδνπλ ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα αθνχ παξεκβάιινληαη αλάκεζα ζηνλ εθδφηε ησλ 

αμηνγξάθσλ θαη ηνπο ππνςήθηνπο επελδπηέο, ζπκκεηέρνληαο θαηαιπηηθά ψζηε λα 

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία κε επηηπρία. Σα ηδξχκαηα απηά, γλσξίδνληαο ηηο ζπλζήθεο 

πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά πιεξνθνξνχλ ηνλ εθδφηε ζρεηηθά κε ην ηη χςνπο 

θεθάιαηα κπνξεί λα αληιήζεη θαη ηη είδνπο αμηφγξαθα πξέπεη λα εθδνζνχλ ψζηε ε 

άληιεζε θεθαιαίσλ λα γίλεη κε ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν δπλαηφ ηξφπν. Έηζη, ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα έρνπλ ην ξφιν ηνπ εγγπεηή ή αλαδφρνπ ηεο έθδνζεο, κε 

ηελ έλλνηα φηη εγγπψληαη ζηνλ εθδφηε ηε δηάζεζε ησλ αμηνγξάθσλ ζην επελδπηηθφ 

θνηλφ, ζπλήζσο, ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή δηάζεζεο. 

 Ζ δεπηεξνγελήο αγνξά αλαθέξεηαη ζηελ αγνξά φπνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ηα 

ήδε ππάξρνληα αμηφγξαθα. Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο είλαη κεγάιε, θαζψο πξνζθέξεη 

πςειή ξεπζηφηεηα, θάηη πνπ θάλεη ηελ πξσηνγελή αγνξά ειθπζηηθφηεξε γηα ηνπο 

επελδπηέο αθνχ κπνξνχλ αλά πάζα λα πνπιήζνπλ ηα αμηφγξαθα ηνπο ζηε 

δεπηεξνγελή αγνξά.
13

 

 

1.4 Υξεκαηνπηζησηηθά Ηδξχκαηα 

 

Σα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, αθνχ κέζσ απηψλ πξαγκαηνπνηνχληαη νη ζπλαιιαγέο 

ησλ αμηνγξάθσλ ζηηο αγνξέο. ηα ηδξχκαηα απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

 ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

 εκπνξηθέο ηξάπεδεο 

 επελδπηηθέο ηξάπεδεο 

 θηεκαηηθέο ηξάπεδεο 

 ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο 

 εηδηθνί πηζησηηθνί νξγαληζκνί 

 αλψλπκεο εηαηξείεο δηαρείξηζεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ (ΑΔΓΑΚ) 

                                                           
13

 Αζαλάζηνο Ννχιαο, 2006, Αγοπέρ Χπήμαηορ και Κεθαλαίος, Δθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, 

ζει. 24. 
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 αλψλπκεο εηαηξείεο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ (ΑΔΠΔΤ) 

 αλψλπκεο εηαηξείεο επελδπηηθήο δηακεζνιάβεζεο (ΑΔΔΓ) 

 αλψλπκεο εηαηξείεο επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ (ΑΔΔΥ) 

 εηαηξείεο παξνρήο πηζηψζεσλ 

Οη ηξάπεδεο, πνπ απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηελ αλάπηπμε κηαο 

νηθνλνκίαο, θαζψο παξέρνπλ κηα ζεηξά απφ ππεξεζίεο, νη νπνίεο εμεηάδνληαη 

παξαθάησ. 

Αξρηθά, νη ηξάπεδεο παξέρνπλ ζηνπο επελδπηέο έλα ζχλνιν 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ, φπσο θαηαζέζεηο φςεσο ή πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο 

θαη ηα θεθάιαηα πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηα δηνρεηεχνπλ ζηηο ειιεηκκαηηθέο νηθνλνκηθέο 

κνλάδεο. Μέζσ απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο, νη ηξάπεδεο παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο κηα 

ζεηξά άιισλ ππεξεζηψλ, φπσο: 

 Ρεπζηφηεηα. Οη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο παξέρνπλ πιήξε ξεπζηφηεηα, αθνχ νη 

θαηαζέηεο κπνξνχλ λα θάλνπλ αλάιεςε ησλ ρξεκάησλ ηνπο νπνηαδήπνηε 

ζηηγκή ην επηζπκνχλ θαη ρσξίο απψιεηεο. Δμαηξείηαη ε πεξίπησζε ησλ 

πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ, φπνπ ηξάπεδα θαη πειάηεο ζπκθσλνχλ φηη ην 

θεθάιαην ηνπ πειάηε ζα παξακείλεη δεζκεπκέλν απφ ηελ ηξάπεδα γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα έλαληη κεγαιχηεξνπ επηηνθίνπ. Βέβαηα, θαη 

ζε απηή ηελ πεξίπησζε ν πειάηεο κπνξεί λα θάλεη αλάιεςε ησλ ρξεκάησλ 

ηνπ αιιά ζα επηβαξπλζεί κε θάπνην ρξεκαηηθφ πξφζηηκν. 

 Δπειημία ιεθηφηεηαο. Οη θαηαζέηεο κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ ηα θεθάιαηα ηνπο 

ζηελ ηξάπεδα γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα επηζπκνχλ 

 Δπειημία πνζνχ. ηελ ηξάπεδα κπνξεί λα θαηαηεζεί νπνηνδήπνηε πνζφ 

ρξήκαηνο, θάηη πνπ δε ζπκβαίλεη κε ηελ αγνξά ρξήκαηνο. 

Ζ δηακεζνιάβεζε ησλ ηξαπεδψλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε έρεη σο απνηέιεζκα ην 

νηθνλνκηθφ ζχζηεκα λα γίλεηαη απνηειεζκαηηθφηεξν, δηφηη απμάλεη ηηο απνηακηεχζεηο 

δηνρεηεχνληαο ηεο ζηηο ειιεηκκαηηθέο κνλάδεο. 

 Γεχηεξνλ, νη ηξάπεδεο επεξεάδνπλ ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή κηαο ρψξαο, αθνχ 

κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ή ηε κείσζε ηεο 
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πνζφηεηαο ρξήκαηνο ζε κηα νηθνλνκία. Όπσο είλαη θπζηθφ, ε πνζφηεηα ρξήκαηνο 

επεξεάδεη κε ηε ζεηξά ηεο άιιεο νηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο. 

 Σέινο, νη ηξάπεδεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην ζχζηεκα πιεξσκψλ ελφο 

θξάηνπο. Δηδηθά ζηηο ρψξεο φπνπ ε πιεηνλφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ πξαγκαηνπνηείηαη 

κέζσ επηηαγψλ, ν ξφινο ηνπο είλαη αθφκε πην ζεκαληηθφο, αθνχ ε εθθαζάξηζε φισλ 

ησλ επηηαγψλ γίλεηαη απφ ηηο ηξάπεδεο.
14

 

 

1.5 ρεηηθά κε ην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ 

 

Σν Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ ηδξχζεθε ην επηέκβξην ηνπ 1876 θαη ε επίζεκε 

ιεηηνπξγία ηνπ μεθίλεζε ην Μάην ηνπ 1880. ήκεξα ην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ είλαη 

Αλψλπκε Δηαηξεία κε κνλαδηθφ κέηνρν ηελ Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα Α.Δ. 

πκκεηνρψλ (Δ.Υ.Α.Δ.). θνπφ ηεο εηαηξείαο απνηειεί ε νξγάλσζε, ππνζηήξημε θαη 

παξαθνινχζεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζε θηλεηέο αμίεο, παξάγσγα πξντφληα θαη ινηπά 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. Ζ Δ.Υ.Α.Δ. επίζεο, δηαζθαιίδεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία 

ηεο αγνξάο θαη παξέρεη πξνζηαζία ζηνπο επελδπηέο. Σν Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ 

δηνηθείηαη απφ εληεθακειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ 

εθπξνζψπνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ εηαηξεηψλ, ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηεο Έλσζεο 

Θεζκηθψλ Δπελδπηψλ, θαζψο θαη ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ 

Αζελψλ. 

 Σελ επνπηεία ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ αζθεί ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο 

θαη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ κέζσ ηνπ Κπβεξλεηηθνχ Δπφπηε. Ζ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) θαη 

επνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο έρεη 

επσκηζηεί, θαηά θχξην ιφγν, ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

λνκνζεζίαο πεξί θεθαιαηαγνξάο. Γεληθφηεξα, είλαη ζε ζέζε λα ιακβάλεη απνθάζεηο 

κε ηζρχ αλάινγεο απηήο ησλ λφκσλ ψζηε λα επνπηεχεη φιν ην ρψξν ηεο 

                                                           
14

 Αζαλάζηνο Ννχιαο, 2006, Αγοπέρ Χπήμαηορ και Κεθαλαίος, Δθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, 

ζει. 28 – 29. 
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θεθαιαηαγνξάο. πλνπηηθά, νη αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο είλαη νη 

εμήο: 

 ε έγθξηζε ησλ ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ γηα ηε δηάζεζε κεηνρψλ κέζσ δεκφζηαο 

εγγξαθήο, εηαηξεηψλ πνπ πξφθεηηαη λα εηζαρζνχλ ζην ρξεκαηηζηήξην 

 ε παξνρή άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζε ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξείεο, θαζψο θαη ν 

δηαξθήο έιεγρνο απηψλ 

 ε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε θαη αλάθιεζε αδεηψλ επνπηεπφκελσλ 

θνξέσλ 

 ε επηβνιή θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία 

 ε ιήςε απνθάζεσλ θαη κέηξσλ αλαθνξηθά κε ηε δηνηθεηηθή θαη ινγηζηηθή 

νξγάλσζε ηεο θεθαιαηαγνξάο, θαζψο θαη κε άιια ζρεηηθά ζέκαηα 

Ο Κπβεξλεηηθφο Δπφπηεο νξίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη 

επνπηεχεη ηε ζπκκφξθσζε φισλ ησλ δηαπξαγκαηεπφκελσλ κεξψλ κε ηνπο ηζρχνληεο 

λφκνπο θαη θαλνληζκνχο. 

Σν 1954 ζπζηάζεθε ην πλεγγπεηηθφ Κεθάιαην Δμαζθάιηζεο Δπελδπηηθψλ 

Τπεξεζηψλ, ην νπνίν παξέρεη εγγχεζε: 

 απνδεκίσζεο ησλ ππεξεζηψλ ζε πεξίπησζε πνπ κηα Αλψλπκε 

Υξεκαηηζηεξηαθή Δηαηξεία ή κηα Αλψλπκε Υξεκαηηζηεξηαθή Δηαηξεία 

Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ, είηε απνηειεί κέινο ηεο Αγνξάο Αμηψλ 

ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ είηε φρη, πεξηέιζεη ζε αδπλακία εθπιήξσζεο 

ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο πξνο ηνπο πειάηεο ηεο 

 ηαθηνπνίεζεο ησλ δηαθνξψλ πνπ εθθξεκνχλ κεηαμχ κειψλ ή κε κειψλ ηεο 

Αγνξάο Αμηψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ 

Σέινο, ην 1997 ηδξχζεθε ην Δπηθνπξηθφ Κεθάιαην Δθθαζάξηζεο ηεο Αγνξάο 

Αμηψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, πνπ έρεη σο ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ησλ 

αζθαιηζηηθψλ δηθιείδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο εθθαζάξηζεο. Αλ θάπνην κέινο ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ αδπλαηεί λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ην 



18 
 

Δπηθνπξηθφ Κεθάιαην Δθθαζάξηζεο κπνξεί λα παξέκβεη άκεζα ψζηε λα γίλεη ε 

εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζην Κεληξηθφ Απνζεηήξην Αμηψλ.
15

 

 

1.6 Ο θνπφο θαη ε εκαζία ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ 

 

Σα ρξεκαηηζηήξηα παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε κηαο νηθνλνκίαο 

αθνχ πξνζθέξνπλ, ζηηο κελ πιενλαζκαηηθέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο κηα ελαιιαθηηθή 

κνξθή επέλδπζεο, ζηηο δε ειιεηκκαηηθέο κνλάδεο κηα ελαιιαθηηθή κνξθή 

ρξεκαηνδφηεζεο. Μέζσ ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ, νη επελδπηέο κπνξνχλ λα επελδχζνπλ 

ζε έλα επξχ θάζκα ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ θαη έρνπλ έηζη ηελ επθαηξία λα 

πεηχρνπλ απνδφζεηο πςειφηεξεο απφ απηέο πνπ πξνζθέξνπλ νη ηξαπεδηθέο 

θαηαζέζεηο, κε κεγαιχηεξν φκσο θίλδπλν.
16

 

 Έηζη ινηπφλ, ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ (Υ.Α.Α.) θαηαθεχγνπλ 

πνιιέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο βέβαηα πιεξνχλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, 

πξνθεηκέλνπ λα αληιήζνπλ ηα απαξαίηεηα θεθάιαηα πνπ ρξεηάδνληαη. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν απνθεχγεηαη ε πξνζθπγή ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, 

πνπ ζπληζηά κηα πην δαπαλεξή κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο. ην Υ.Α.Α. 

ζπγθεληξψλνληαη φιεο νη ρξεκαηηζηεξηαθέο αμίεο θαη ε ηηκή ηνπο δηακνξθψλεηαη 

ζχκθσλα κε ην λφκν ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο. 

 ην Υ.Α.Α. νη ζπλαιιαγέο πξαγκαηνπνηνχληαη εχθνια, γξήγνξα θαη κε 

αζθάιεηα, γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο θαη θαη’ 

επέθηαζε ζηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ πνιηηψλ.
17
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 Γεκήηξηνο Βαζηιείνπ, Νηθφιανο Ζξεηψηεο, 2009, Ανάλςζη Επενδύζεων και Διασείπιζη 

Χαπηοθςλακίος, Δθδφζεηο Rosili, ζει. 78 – 79. 
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 Αζαλάζηνο Ννχιαο, 2006, Αγοπέρ Χπήμαηορ και Κεθαλαίος, Δθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, 

ζει. 210. 
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 Π. Κηφρνο, Γ. Παπαληθνιάνπ, Α. Κηφρνο, 2001, Χπημαηιζηήπιο Αξιών και Παπαγώγων Αθηνών – 

Διεθνή Χπημαηιζηήπια, Δθδφζεηο ηακνχιεο, ζει. 83 – 84. 
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1.7 Οη Βαζηθνί Παξάγνληεο πνπ Δπεξεάδνπλ ηε Εήηεζε 

Υξεκαηηζηεξηαθψλ Σίηισλ 

 

Οη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δήηεζε ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ ηίηισλ θαη 

θαη’ επέθηαζε ηελ πνξεία ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ αμηψλ είλαη πνιινί θαη πξέπεη λα 

κειεηψληαη πξνζεθηηθά απφ θάζε επελδπηή πξηλ απφ θάζε επελδπηηθή θίλεζε, ψζηε 

λα κεησζνχλ νη πηζαλφηεηεο απψιεηαο κέξνπο ηνπ επελδπζέληνο θεθαιαίνπ. Οη 

παξάγνληεο απηνί, πνπ κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, αλαθέξνληαη 

παξαθάησ.
18

 

Γεληθνί παξάγνληεο: 

 ε γεληθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο 

 ην χςνο ηνπ πιεζσξηζκνχ 

 ε εμέιημε ηνπ πξαγκαηηθνχ εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ 

 ε θνξνινγηθή αληηκεηψπηζε ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ ηίηισλ 

 ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ 

 ην χςνο ηεο απφδνζεο θεθαιαίνπ ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ ηίηισλ ζε ζχγθξηζε 

κε ηηο ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπνζέηεζεο ησλ θεθαιαίσλ 

 ε πιεξνθφξεζε θαη ε ρξεκαηηζηεξηαθή παηδεία ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ 

 νη δηαθπκάλζεηο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ησλ λνκηζκάησλ 

 ε πνιηηηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο 

 νη δηάθνξεο δηεζλείο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ζπγθπξίεο 

 ε ςπρνινγία θαη νη πξνζδνθίεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ 

Παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηελ εηαηξεία: 

 ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη νη πξννπηηθέο ηεο επηρείξεζεο 

 ην χςνο ηνπ κεξίζκαηνο πνπ δηαλέκεη ε επηρείξεζε 

 ε πνηφηεηα ηεο δηνίθεζεο, ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θαζψο θαη ηεο 

νξγαλσηηθήο δνκήο ηεο επηρείξεζεο 

                                                           
18

 Π. Κηφρνο, Γ. Παπαληθνιάνπ, Α. Κηφρνο, 2001, Χπημαηιζηήπιο Αξιών και Παπαγώγων Αθηνών – 

Διεθνή Χπημαηιζηήπια, Δθδφζεηο ηακνχιεο, ζει. 84 – 85, 96. 
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Παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία: 

 ε θαηάζηαζε θαη νη πξννπηηθέο ηνπ θιάδνπ 

 νη αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ θιάδν 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ, πσο είλαη πνιινί νη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηελ ηηκή κηαο κεηνρήο. Έηζη, ν επελδπηήο πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ 

φιεο ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο πξηλ πξνβεί ζε θάπνηα επελδπηηθή θίλεζε, ψζηε λα 

έρεη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο γηα κηα ζεηηθή απφδνζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΘΔΜΔΛΗΧΓΖ ΑΝΑΛΤΖ 

 

2.1 Δηζαγσγή ζηε Θεκειηψδε Αλάιπζε 

 

Ζ ζεκειηψδεο αλάιπζε απνηειεί κηα κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνπο επελδπηέο 

πξνθεηκέλνπ λα επηιέμνπλ ηηο κεηνρέο ζηηο νπνίεο ζα επελδχζνπλ. Δίλαη ε δηαδηθαζία 

πνπ ηνπο επηηξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ επελδχζεηο βάζεη αλαιχζεσλ θάπνησλ 

ζεκειησδψλ παξαγφλησλ θαη ζηνηρείσλ, φπσο:
19

 

 αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο, φπσο απηά 

δεκνζηεχνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο, κέζσ θάπνησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηψλ 

 αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ, πέξαλ ησλ ρξεκαηννηθνληθψλ, πνπ αθνξνχλ θαη 

επεξεάδνπλ ηελ πνξεία θαη ηελ επίδνζε ηεο εηαηξείαο 

 αλάιπζε ηνπ θιάδνπ αιιά θαη ηνπ ππνθιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ε εηαηξεία 

 αλάιπζε ησλ γεληθψλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αγνξά ηνπ 

ρξεκαηηζηεξίνπ θαη ζπλεπψο ηελ ηηκή κηαο κεηνρήο. Απηνί νη παξάγνληεο 

κπνξεί λα αθνξνχλ ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο, ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή πνπ 

αθνινπζείηαη ή ηηο δηεζλείο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο. 

Ζ ζεκειηψδεο αλάιπζε ιακβάλεη ππφςελ ηεο θπξίσο ηνπο εμήο παξάγνληεο: 

 ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηηο δεκνζηεπκέλεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηνχλ νη 

αξηζκνδείθηεο 

 ηηο πξννπηηθέο ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε, αιιά 

θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε απηφλ 

 ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο ζηνλ θιάδν πνπ αλήθεη 

 ηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί 

                                                           
19

 Π. Κηφρνο, Γ. Παπαληθνιάνπ, Α. Κηφρνο, 2003, Διασείπιζη Χαπηοθςλακίων και Χπημαηοοικονομικών 

Κινδύνων, χγρξνλε Δθδνηηθή, ζει. 61 – 62. 
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Ζ ζεκειηψδεο αλάιπζε ππνζέηεη φηη ε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή κηαο κεηνρήο 

αληαλαθιά αθελφο ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο θαη ηηο 

πξννπηηθέο ηεο γηα αλάπηπμε θαη αθεηέξνπ ηηο πξννπηηθέο ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν 

απηή δξαζηεξηνπνηείηαη. 

Έηζη, αλ δηαπηζησζεί φηη κηα εηαηξεία βξίζθεηαη ζε θαιή ρξεκαηννηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε θαη ν θιάδνο ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη έρεη θαιέο πξννπηηθέο, 

ζπκπεξαίλεηαη πσο ε κεηνρή ηεο εηαηξείαο απηήο ζα έρεη κεγαιχηεξε δήηεζε ζην 

κέιινλ θαη άξα πςειφηεξε ηηκή, ιφγσ ηεο πξνζδνθίαο ησλ επελδπηψλ γηα 

κεγαιχηεξε θεξδνθνξία.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία βνεζά ηνλ επελδπηή λα θαηαλνήζεη ηνπο 

πξαγκαηηθνχο παξάγνληεο πνπ πεξηβάιινπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ππφ εμέηαζε 

εηαηξεηψλ. Ζ κειέηε θαη αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ κηαο εηαηξείαο, 

ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν απηή αλήθεη αιιά θαη ησλ επξχηεξσλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ 

ηεο αγνξάο νδεγνχλ ζε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί ν επελδπηήο 

γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα επέλδπζε κε νξζνινγηθφ ηξφπν.
20

 

Ζ επηινγή κηαο κεηνρήο κέζσ ηεο ζεκειηψδνπο αλάιπζεο είλαη ζε ζέζε λα 

δψζεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε κεζνκαθξνπξφζεζκν νξίδνληα απφ νπνηαδήπνηε 

άιιε κέζνδν επηινγήο κεηνρψλ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ν επελδπηήο 

βαζίδεηαη ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αξηζκνδεηθηψλ θαη 

ιακβάλεη ππφςελ ηνπ πξαγκαηηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηρείξεζε θαη 

ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν απηή δξαζηεξηνπνηείηαη. 

Όζνλ αθνξά ηνπο βξαρππξφζεζκνπο επελδπηέο, είλαη πηζαλφ λα δηαπηζηψζνπλ 

πσο κέζσ ηεο ζεκειηψδνπο αλάιπζεο νη ππεξαμίεο πνπ πξνθχπηνπλ ζε θάπνηεο 

κεηνρέο είλαη κηθξφηεξεο απφ φηη αλ ρξεζηκνπνηνχζαλ άιιε κέζνδν γηα ηελ επηινγή 

ησλ κεηνρψλ ηνπο, φπσο ηελ ηερληθή αλάιπζε, πνπ παξαθνινπζεί ηελ αγνξά βάζεη 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ.
21
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 Π. Κηφρνο, Γ. Παπαληθνιάνπ, Α. Κηφρνο, 2003, Διασείπιζη Χαπηοθςλακίων και Χπημαηοοικονομικών 

Κινδύνων, χγρξνλε Δθδνηηθή, ζει. 63. 
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Μπνξνχκε λα πνχκε πάλησο, πσο ε επηινγή κεηνρψλ κέζσ ηεο ζεκειηψδνπο 

αλάιπζεο πξνζθέξεη κεγαιχηεξε βεβαηφηεηα ζηνπο επελδπηέο ζρεηηθά κε ην κέιινλ 

ηεο εηαηξείαο θαη θαη’ επέθηαζε κε ηα θεθάιαηα πνπ επελδχνληαη ζε απηή. 

πλνπηηθά, ε κέζνδνο ηεο ζεκειηψδνπο αλάιπζεο καο επηηξέπεη: 

 λα βξίζθνπκε ηελ πξαγκαηηθή αμία ηεο κεηνρήο 

 λα εθηηκνχκε ηα κειινληηθά θέξδε ηεο εηαηξείαο βάζεη ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ παξειζφληνο 

 λα ζπγθξίλνπκε ηηο δηθέο καο εθηηκήζεηο κε ηηο ηηκέο ηεο αγνξάο γηα λα 

απνθαλζνχκε αλ κηα κεηνρή είλαη ππνηηκεκέλε ή ππεξηηκεκέλε 

 

2.2 Πξνβιήκαηα πνπ Πξνθχπηνπλ κε ηελ Δθαξκνγή ηεο Θεκειηψδνπο 

Αλάιπζεο 

 

Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηεο ζεκειηψδνπο αλάιπζεο σο κεζφδνπ επηινγήο κεηνρψλ απφ ηνλ 

επελδπηή ελέρεη θάπνηεο δπζθνιίεο, νη θπξηφηεξεο απφ ηηο νπνίεο είλαη νη παξαθάησ.
22

 

 Πξψηνλ, ρξεηάδεηαη κεγάινο φγθνο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε 

ηελ εηαηξεία πνπ εμεηάδεηαη, πνπ πνιιέο θνξέο είλαη δχζθνιν λα βξεζνχλ ή ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δελ ππάξρνπλ. Δθηφο απηνχ, απαηηείηαη πνιχο ρξφλνο γηα ηελ 

επεμεξγαζία θαη αλάιπζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο 

πνπ πνιιέο θνξέο δελ έρεη ν κέζνο επελδπηήο. Απφ ηελ άιιε, αλ θαηαθχγεη ζε 

θάπνηνλ επαγγεικαηία γηα ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ, ην θφζηνο επέλδπζεο 

ζα γίλεη αξθεηά πςειφ. 

 Γεχηεξνλ, ε αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ηεο εηαηξείαο 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα, αθνχ ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο άιια ζηνηρεία εκθαλίδνληαη ζε ηηκέο θηήζεο θαη άιια ζε ηξέρνπζεο 

ηηκέο. 

                                                           
22
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 Σξίηνλ, κέζσ ηεο ζεκειηψδνπο αλάιπζεο ν επελδπηήο θαιείηαη λα εθηηκήζεη 

ηε κειινληηθή πνξεία ηεο επηρείξεζεο θαη κεγέζε φπσο ηα θέξδε, νη πσιήζεηο ή ηα 

δηαλεκφκελα κεξίζκαηα. Όπσο θαηαιαβαίλεη θαλείο, ηα κεγέζε απηά θαη γεληθά ε 

πνξεία κηαο επηρείξεζεο επεξεάδνληαη απφ πάξα πνιινχο παξάγνληεο, ηφζν 

εμσηεξηθνχο, φπσο ε θνξνινγηθή πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο, φζν θαη εζσηεξηθνχο, φπσο ν 

βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηνίθεζεο, γεγνλφο πνπ θάλεη ηελ πξφβιεςε ηνπο 

πνιχ δχζθνιε. 

 Σέινο, έλα αθφκε εκπφδην πνπ νξζψλεηαη κπξνζηά ζηνλ επίδνμν επελδπηή 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν ηεο ζεκειηψδνπο αλάιπζεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

επελδχζεσλ, έγθεηηαη ζην γεγνλφο πσο ρξεηάδεηαη λα κεηαηξέςεη ηηο κειινληηθέο 

ρξεκαηνξνέο ζε παξνχζεο αμίεο πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίζεη ηε δίθαηε αμία ηεο 

κεηνρήο θαη λα ηε ζπγθξίλεη κε ηε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή. Όπσο είλαη γλσζηφ, γηα ην 

ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο Καζαξήο Παξνχζαο Αμίαο. Ζ κέζνδνο 

φκσο απηή πξνυπνζέηεη ηε ρξεζηκνπνίεζε θαη άξα ηνλ ππνινγηζκφ, ελφο 

πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ, ην νπνίν φκσο είλαη πνιχ δχζθνιν λα εθηηκεζεί κε 

αθξίβεηα, θαζψο επεξεάδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, φπσο ηελ νηθνλνκηθή θαη 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο, ην κέγεζνο ηνπ πιεζσξηζκνχ ή ην θφζηνο 

δαλεηζκνχ ηεο επηρείξεζεο. 

 Παξ’ φια απηά, ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ζεκειηψδνπο αλάιπζεο ζηελ επηινγή 

κεηνρψλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ραξηνθπιαθίνπ πνπ ζα απνηειείηαη 

απφ αμηφινγεο κεηνρέο. 

 

2.3 Υξήζε Αξηζκνδεηθηψλ γηα ηελ Αμηνιφγεζε Δπελδχζεσλ 

 

Οη αξηζκνδείθηεο απνηεινχλ πηζαλφηαηα ηελ πην δηαδεδνκέλε ηερληθή πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ απφ ηνπο επελδπηέο πνπ εθαξκφδνπλ ηε ζεκειηψδε αλάιπζε γηα ηελ 

επηινγή ησλ κεηνρψλ ζηηο νπνίεο ζα επελδχζνπλ. 

 Οη αξηζκνδείθηεο είλαη ζρέζεηο κεηαμχ κεγεζψλ ηεο επηρείξεζεο πνπ 

αληινχληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο θαη θαηαξηίδνληαη κε ζθνπφ ηνλ 
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πξνζδηνξηζκφ ηεο πξαγκαηηθήο ζέζεο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δηαθφξσλ 

ηκεκάησλ ή θαη νιφθιεξσλ ηνκέσλ δξαζηεξηφηεηαο ηεο. Μπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη’ επέθηαζε, γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο θαη 

απφδνζεο νιφθιεξεο ηεο εηαηξείαο θαη γεληθφηεξα ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν απηή 

δξαζηεξηνπνηείηαη. 

 Ο νξηζκφο πνπ δφζεθε γηα ηνπο αξηζκνδείθηεο θάλεη θαλεξφ ην γεγνλφο φηη κε 

βάζε ηα ζηνηρεία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δχλαηαη λα δεκηνπξγεζεί 

έλαο κεγάινο αξηζκφο αξηζκνδεηθηψλ ακθηβφινπ ελλνηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη κε 

κηθξή ή κεδακηλή ρξεζηκφηεηα θαηά ηελ αλάιπζε κεηνρψλ. Γηα απηφ ην ιφγν, θαηά 

ηελ θαηάξηηζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη θάπνηα ινγηθή ζρέζε κεηαμχ 

ησλ κεγεζψλ ηνπ αξηζκεηή θαη ηνπ παξνλνκαζηή. χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, θαηά 

ηελ θαηάξηηζε ηνπο νη αξηζκνδείθηεο ζα πξέπεη:
23

 

 λα ζρεκαηίδνληαη απφ κεγέζε πνπ είλαη ζπγθξίζηκα κεηαμχ ηνπο. χκθσλα κε 

ηε βηβιηνγξαθία, δχν κεγέζε είλαη ζπγθξίζηκα κεηαμχ ηνπο κφλν αλ απφ ηε 

ζπζρέηηζε ηνπο πξνθχπηεη θάπνηα νηθνλνκηθή ζρέζε. 

 λα ζρεκαηίδνληαη απφ κεγέζε πνπ αθνξνχλ ηελ ίδηα νηθνλνκηθή ρξήζε ψζηε 

λα απνηππψλνπλ κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο 

Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε εμέηαζε ελφο κφλν αξηζκνδείθηε θαηά ηελ 

αλάιπζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο κηαο επηρείξεζεο δελ έρεη θακία ηζρχ 

θαη ε αμία ηνπ είλαη κφλν ζρεηηθή, αθνχ πνιιέο θνξέο κπνξεί λα νδεγήζεη ηνλ 

επελδπηή ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα. πλεπψο, γηα λα θαηαζηνχλ νη 

αξηζκνδείθηεο ρξήζηκα εξγαιεία γηα ηνλ επελδπηή πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ζσζηέο 

απνθάζεηο, πξέπεη λα ηνπο ρξεζηκνπνηεί κε ζσζηφ ηξφπν, δειαδή:
24

 

 λα εμεηάδεη δηαθνξεηηθνχο αξηζκνδείθηεο κηαο επηρείξεζεο γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν έηνο 

 λα ππνινγίδεη ηνπο δείθηεο κηαο επηρείξεζεο γηα κηα ζεηξά εηψλ θαη λα ηνπο 

ζπγθξίλεη δηαρξνληθά πξνθεηκέλνπ λα βγάιεη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε 

βειηίσζε ή φρη ησλ δεηθηψλ θαη άξα ηεο επηρείξεζεο 

                                                           
23

 Γηάλλεο Λαδαξίδεο, Γεκήηξεο Παπαδφπνπινο, 2005, Χπημαηοοικονομική Διοίκηζη, Τεύσορ Α’, 

Δθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ζει. 359. 
24

 Γ. Θάλνο, Π. Κηφρνο, Γ. Παπαληθνιάνπ, 2002,, Χπημαηοδόηηζη ηων Επισειπήζεων, χγρξνλε 

Δθδνηηθή, ζει. 215 – 216. 
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 λα ππνινγίδεη ηνπο δείθηεο νξηζκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ησλ επηρεηξήζεσλ – αληαγσληζηψλ, επίζεο γηα κηα ζεηξά εηψλ, 

κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ επίδνζε ηεο 

επηρείξεζεο πνπ κειεηάηαη ζην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο αγνξάο 

 λα ππνινγίδεη ηνπο δείθηεο γηα έλαλ αξηζκφ παξφκνησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

θιάδνπ ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε, θαζψο θαη ηνπο κέζνπο 

δείθηεο ηνπ θιάδνπ θαη λα ηνπο ζπγθξίλεη κε απηνχο ηεο επηρείξεζεο πνπ 

εμεηάδεηαη, πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ 

απφδνζε ηεο ζε ζρέζε κε ηε κέζε απφδνζε ησλ ππφινηπσλ νκνεηδψλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ 

 

2.4 Καηεγνξηνπνίεζε αξηζκνδεηθηψλ 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ επηρείξεζεσλ. Ζ αλάιπζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη 

απφ ελδηαθεξφκελνπο είηε εληφο είηε εθηφο ηεο επηρείξεζεο. 

 Όζνλ αθνξά ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο, 

ε δηνίθεζε πξέπεη λα γλσξίδεη αλά πάζα ζηηγκή ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη 

ε εηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα δξα φζν ην δπλαηφλ ηαρχηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα 

γίλεηαη. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο αλάιπζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ δηάθνξσλ 

αξηζκνδεηθηψλ, αλάινγα κε ηνλ ηνκέα ηεο επηρείξεζεο πνπ εμεηάδεηαη θάζε θνξά απφ 

ηε δηνίθεζε. 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη εμσηεξηθνί αλαιπηέο, φπσο ηξάπεδεο, ινηπνί 

πηζησηέο θαη επελδπηέο, αλαιχνπλ θαη αμηνινγνχλ ηνπο αξηζκνδείθηεο εθείλνπο πνπ 

ηνπο ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν, αλάινγα κε ηε ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηελ επηρείξεζε. 

 Γηα παξάδεηγκα, νη ηξάπεδεο ή άιινη πηζησηέο πνπ εμεηάδνπλ ηελ πεξίπησζε 

ρνξήγεζεο ελφο βξαρππξφζεζκνπ δαλείνπ ζε κηα επηρείξεζε, ελδηαθέξνληαη 

πεξηζζφηεξν γηα ηνπο δείθηεο πνπ θαλεξψλνπλ ηε βξαρππξφζεζκε νηθνλνκηθή ηεο 

θαηάζηαζε θαη ηε ξεπζηφηεηα ηεο. Αλ απφ ηελ άιιε, εμεηάδνπλ ηελ πεξίπησζε 

ρνξήγεζεο ελφο καθξνπξφζεζκνπ δαλείνπ, ελδηαθέξνληαη πην πνιχ γηα ηνπο δείθηεο 
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πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα πξαγκαηνπνηεί θέξδε θαη πην 

εηδηθά ιεηηνπξγηθά θέξδε (κηθηά θέξδε θαη θέξδε εθκεηάιιεπζεο) ηφζν ζε 

βξαρππξφζεζκν, φζν θαη ζε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα. Σέινο, νη επελδπηέο πνπ 

εμεηάδνπλ ηελ εηαηξεία σο κηα επελδπηηθή επηινγή δίλνπλ κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηνπο 

δείθηεο πνπ απνηππψλνπλ ηελ αλάπηπμε θαη απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο, ρσξίο 

βέβαηα λα παξαιείπνπλ θαη ηελ εμέηαζε ησλ δεηθηψλ ησλ άιισλ θαηεγνξηψλ. 

 Όπσο θαηαιαβαίλεη θαλείο ινηπφλ, είλαη πνιχ ρξήζηκε ε θαηεγνξηνπνίεζε 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ, ψζηε λα πξαγκαηνπνηνχληαη επθνιφηεξα ηφζν ν 

ππνινγηζκφο, φζν θαη ε αλάιπζε ηνπο απφ ηνλ θάζε ελδηαθεξφκελν. Οη θαηεγνξίεο 

ζηηο νπνίεο εληάζζνληαη νη αξηζκνδείθηεο είλαη νη εμήο:
25

 

1) Γείθηεο Ρεπζηφηεηαο 

Οη δείθηεο ξεπζηφηεηαο είλαη κηα νκάδα δεηθηψλ πνπ έρνπλ σο βαζηθφ ζθνπφ 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηθαλφηεηαο ηεο επηρείξεζεο λα αληαπεμέξρεηαη ζηηο 

ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο θαη γεληθφηεξα ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

ηεο. Οη αξηζκνδείθηεο απηνί δειαδή, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο βξαρππξφζεζκεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. ηελ 

θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη παξαθάησ δείθηεο: 

 Γείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο 

 Γείθηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο 

 Γείθηεο ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο 

 Γείθηεο κέζεο πεξηφδνπ είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ 

 Γείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ 

 Γείθηεο κέζεο πεξηφδνπ εμφθιεζεο ησλ πιεξσηέσλ ινγαξηαζκψλ 

 Γείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο ησλ πιεξσηέσλ ινγαξηαζκψλ 

 Γείθηεο δηαηήξεζεο ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο 

Πξνθεηκέλνπ ε επηρείξεζε λα βειηηψζεη ηνπο δείθηεο ξεπζηφηεηαο ηεο, 

ηδηαίηεξα αλ απηνί δε θπκαίλνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, πξέπεη, εθφζνλ απηφ 

είλαη εθηθηφ, λα ιάβεη ηα εμήο κέηξα: 

 αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, θαζψο θαη ησλ απνζεκαηηθψλ ηεο 
                                                           
25

 Γ. Θάλνο, Π. Κηφρνο, Γ. Παπαληθνιάνπ, 2002, Χπημαηοδόηηζη ηων Επισειπήζεων, χγρξνλε 

Δθδνηηθή, ζει. 217 – 219, 225, 232. 
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 αχμεζε ησλ πσιήζεσλ 

 θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ 

(απνζέκαηα, απαηηήζεηο, ηακεηαθά δηαζέζηκα) 

 κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο κέζσ ηεο εθαξκνγήο ζχγρξνλσλ κεζφδσλ 

θαη ηερλνινγηψλ 

 κείσζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ή πξνζπάζεηα κεηαηξνπήο 

κέξνπο απηψλ ζε καθξνπξφζεζκεο 

 

2) Γείθηεο δξαζηεξηφηεηαο (θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο) 

Οη δείθηεο δξαζηεξηφηεηαο ή θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο κεηξνχλ ην πφζν 

απνηειεζκαηηθά ρξεζηκνπνηνχληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο. Με 

απηνχο ηνπο δείθηεο εμεηάδεηαη ν βαζκφο αμηνπνίεζεο ηφζν ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ, φζν θαη ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ απηνχ, ηνπ πάγηνπ θαη ηνπ 

θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ. 

Παξέρνπλ επίζεο, πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ πεξηζηξνθψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ, εληφο κηαο νηθνλνκηθήο ρξήζεο, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο 

εηαηξείαο. Ζ ζεκαζία ησλ δεηθηψλ απηψλ είλαη κεγάιε, αθνχ ζπκβάιινπλ ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ηαρχηεηαο κε ηελ νπνία θηλείηαη ην ζπλνιηθφ παξαγσγηθφ – 

ζπλαιιαθηηθφ θχθισκα ηεο επηρείξεζεο, παξάγνληαο πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ηεο. Οη δείθηεο πνπ εληάζζνληαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία 

είλαη νη εμήο: 

 Γείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ (ή επελδπκέλσλ 

θεθαιαίσλ) 

 Γείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ 

 Γείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο απνζεκάησλ 

 Γείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο απαηηήζεσλ 

 Γείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο δηαζεζίκσλ 

 Γείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο θαζαξψλ παγίσλ 

Σα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιάβεη κηα επηρείξεζε, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηελ 

εηθφλα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηψλ είλαη: 

 αχμεζε ησλ πσιήζεσλ 
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 κείσζε ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ 

 αχμεζε ησλ θεξδψλ 

 αχμεζε ησλ θεθαιαίσλ καθξάο δηάξθεηαο (κεηνρηθνχ, απνζεκαηηθψλ, 

καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ) 

 αχμεζε ησλ θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (απνζέκαηα, 

απαηηήζεηο, ηακεηαθά δηαζέζηκα) 

 αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο 

 αχμεζε ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ηεο επηρείξεζεο κέζσ επέθηαζεο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηεο 

 

3) Γείθηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο 

Οη δείθηεο απηνί δείρλνπλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο 

επηρείξεζεο έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί κε δαλεηαθά θεθάιαηα. Με ηνλ φξν θεθαιαηαθή 

δηάξζξσζε ελλννχκε ην χςνο, ηηο πεγέο, αιιά θαη ηηο κνξθέο θεθαιαίσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ. 

Δπίζεο, νη αξηζκνδείθηεο απηνί δείρλνπλ ζηνπο επελδπηέο θαη ηνπο πηζησηέο 

ηεο επηρείξεζεο ηνλ θίλδπλν πνπ απηή εκπεξηέρεη σο κηα ελαιιαθηηθή επηινγή 

επέλδπζεο ή δαλεηζκνχ, κέζσ ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ παξέρεηαη γηα ηε ζπκκεηνρή 

ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ ζηελ θεθαιαηαθή ηεο δνκή. Όζν ην πνζνζηφ ησλ μέλσλ 

θεθαιαίσλ απμάλεηαη, ηφζν απμάλεηαη θαη ε αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα 

ηεο επηρείξεζεο λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο (πηζησηηθφο θίλδπλνο). 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ε βέιηηζηε θεθαιαηαθή δηάξζξσζε κηαο εηαηξείαο 

είλαη εθείλε πνπ εμηζνξξνπεί ηνλ αλαιακβαλφκελν επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν κε ηελ 

απφδνζε ηεο, κεγηζηνπνηψληαο παξάιιεια ηελ αμία ηεο κεηνρήο ηεο θαη 

ειαρηζηνπνηψληαο ην θφζηνο ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ ηεο. 

Σέινο, νη επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε 

ηεο επηρείξεζεο ζπλδένληαη θπξίσο κε: 

 ην βαζκφ θηλδχλνπ πνπ εκπεξηέρνπλ νξηζκέλεο επελδπηηθέο επηινγέο 

 ηα δηάθνξα επελδπηηθά θίλεηξα, φπσο επηρνξεγήζεηο θαη επηδνηήζεηο 

επηηνθίσλ 

 ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο 
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 ηε γεληθφηεξε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζεί ε επηρείξεζε 

Οη δείθηεο πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη: 

 Γείθηεο ζπλνιηθήο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο 

 Γείθηεο θάιπςεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ 

 Γείθηεο βαζκνχ θάιπςεο παγίσλ κε καθξνπξφζεζκα θεθάιαηα 

 Γείθηεο βαζκνχ θάιπςεο θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ κε ην θεθάιαην 

θίλεζεο 

 Γείθηεο θάιπςεο ζηαζεξψλ δαπαλψλ 

 Γείθηεο νιηθήο θάιπςεο 

 Γείθηεο καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ πξνο ίδηα θεθάιαηα 

 Γείθηεο ηδίσλ πξνο μέλα θεθάιαηα 

 Γείθηεο βαζκνχ παγηνπνίεζεο πεξηνπζίαο 

ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε επηζπκεί λα βειηηψζεη ηνπο δείθηεο 

θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο, κπνξεί λα θάλεη ηηο εμήο θηλήζεηο: 

 αχμεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

 κεηαηξνπή κέξνπο ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ζε καθξνπξφζεζκεο 

 αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

 κείσζε ηνπ θφζηνπο εθκεηάιιεπζεο (θφζηνο πσιεζέλησλ θαη θφζηνο ησλ 

ινηπψλ απνηειεζκαηηθψλ ινγαξηαζκψλ) 

 βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζεκαηνπνίεζε 

ζεκαληηθνχ κέξνπο ησλ θαζαξψλ θεξδψλ (απηνρξεκαηνδφηεζε) 

 

4) Γείθηεο Απνδνηηθφηεηαο 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο δηνίθεζεο είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Απηφ βέβαηα επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο 

θεξδνθνξίαο. Οη αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο είλαη απηνί πνπ θαλεξψλνπλ ην 

βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο, βάζεη ησλ 

απνηειεζκάησλ αλαθνξηθά κε ην επίπεδν ησλ θεξδψλ, ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

θεθαιαίσλ ηεο θαη ηελ απφδνζε ησλ βαζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Οη αξηζκνδείθηεο 

πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη νη εμήο: 
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 Γείθηεο πεξηζσξίνπ κηθηνχ θέξδνπο επί ησλ πσιήζεσλ 

 Γείθηεο πεξηζσξίνπ κηθηνχ θέξδνπο επί ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ 

 Γείθηεο θφζηνπο πσιεζέλησλ πξνο πσιήζεηο 

 Γείθηεο πεξηζσξίνπ θεξδψλ πξν θφξσλ 

 Γείθηεο πεξηζσξίνπ θαζαξνχ θέξδνπο 

 Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ (ROE) 

 Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο ελεξγεηηθνχ (ROA) 

 Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο εθκεηάιιεπζεο (ζπλνιηθήο απνδνηηθφηεηαο) 

Μηα επηρείξεζε πνπ επηζπκεί λα βειηηψζεη ηελ εηθφλα ησλ δεηθηψλ 

απνδνηηθφηεηαο ζα πξέπεη λα θάλεη ηηο εμήο ελέξγεηεο: 

 αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

 κείσζε ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ 

 κείσζε ησλ ινηπψλ ρξεσζηηθψλ ινγαξηαζκψλ εθκεηάιιεπζεο, φπσο ηα έμνδα 

δηαρείξηζεο, δηάζεζεο θαη πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ή ηνπο ηφθνπο 

δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ 

 κείσζε ησλ ινηπψλ ρξεσζηηθψλ απνηειεζκαηηθψλ ινγαξηαζκψλ, φπσο ηα 

αλφξγαλα έμνδα θαη ηηο κε ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο 

 αχμεζε ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο θαη θεθαιαηνπνίεζε ζεκαληηθνχ κέξνπο απηνχ 

γηα ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο ηεο επηρείξεζεο 

 αληηθαηάζηαζε ησλ ρακειήο απνδνηηθφηεηαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε λέα, 

πςειφηεξεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

 φζν ην δπλαηφλ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ λενεηζεξρφκελσλ ζηελ 

εηαηξεία μέλσλ θεθαιαίσλ 

 

5) Γείθηεο Δπελδχζεσλ 

Οη αξηζκνδείθηεο απηνί ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο επελδπηέο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε θαη επηινγή κεηνρψλ. Οη δείθηεο πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία 

είλαη νη εμήο: 

 Κέξδε αλά κεηνρή (EPS) 

 Γείθηεο ηηκήο πξνο θέξδε αλά κεηνρή (Ρ/Δ) 

 Γείθηεο ηηκήο πξνο ινγηζηηθή αμία κεηνρήο (P/BV) 
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 Μεξηζκαηηθή απφδνζε κεηνρήο 

 Πνζνζηφ δηαλεκφκελσλ θεξδψλ 

 Σακεηαθή ξνή αλά κεηνρή 

 Γείθηεο ηηκήο πξνο αθαζάξηζηε ηακεηαθή ξνή (P/CV) 

 Γείθηεο PEG 

 Γείθηεο εκπνξεπζηκφηεηαο κεηνρήο 

 Αμία θεθαιαηνπνίεζεο ηεο εηαηξείαο 

 Αμία θεθαιαηνπνίεζεο πξνο πσιήζεηο (P/S) 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ νθηψ ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο, νη νπνίνη θαη ζα παξνπζηαζηνχλ 

ζηηο επφκελεο ελφηεηεο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. Οη δείθηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

είλαη νη εμήο: 

 Γείθηεο ηηκήο πξνο θέξδε αλά κεηνρή (Ρ/Δ) 

 Γείθηεο ηηκήο πξνο ινγηζηηθή αμία κεηνρήο (P/BV) 

 Γείθηεο θεθαιαηνπνίεζεο πξνο πσιήζεηο (P/S) 

 Γείθηεο πεξηζσξίνπ κηθηνχ θέξδνπο επί ησλ πσιήζεσλ 

 Γείθηεο πεξηζσξίνπ θαζαξνχ θέξδνπο 

 Γείθηεο ηδίσλ πξνο μέλα θεθάιαηα 

 Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο ελεξγεηηθνχ (ROA) 

 Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ (ROE) 

 

2.5 Παξνπζίαζε αξηζκνδεηθηψλ 

 

Οη νθηψ ρξεκαηννηθνλνκηθνί αξηζκνδείθηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ παξνχζα 

εξγαζία παξνπζηάδνληαη ακέζσο παξαθάησ ψζηε ν αλαγλψζηεο λα είλαη ζε ζέζε, 

κέζα απφ ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θάζε δείθηε, λα αμηνινγήζεη θαιχηεξα ηα 

απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ησλ δεηθηψλ ζηηο εηαηξείεο ηνπ δείγκαηνο. 
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2.5.1 Γείθηεο P/E 

 

Ο δείθηεο Ρ/Δ (ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή κεηνρήο / θέξδε αλά κεηνρή) απνηειεί έλαλ 

απφ ηνπο πην επξέσο δηαδεδνκέλνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο αξηζκνδείθηεο θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο κεηνρψλ θαη ππνινγίδεηαη σο ν ιφγνο ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο 

ηεο κεηνρήο πξνο ηα θέξδε αλά κεηνρή ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο. 

 

Ρ/Δ = Υξεκαηηζηεξηαθή ηηκή κεηνρήο / Κέξδε αλά κεηνρή 

 

 Ο δείθηεο Ρ/Δ νλνκάδεηαη θαη πνιιαπιαζηαζηήο θεξδψλ, αθνχ δείρλεη πφζεο 

θνξέο είλαη δηαηεζεηκέλνο ν επελδπηήο λα πιεξψζεη γηα θάζε λνκηζκαηηθή κνλάδα 

ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή ηεο εηαηξείαο, πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζεη ηε κεηνρή. Αθφκε, ν 

ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο δείρλεη πφζα ρξφληα ρξεηάδνληαη πξνθεηκέλνπ ν επελδπηήο λα 

αλαθηήζεη ην θεθάιαην πνπ θαηέβαιε γηα ηελ αγνξά ηεο κεηνρήο, ππνζέηνληαο πσο ηα 

θέξδε αλά κεηνρή ηεο εηαηξείαο παξακέλνπλ ζηαζεξά δηαρξνληθά. Μηα εηαηξεία πνπ 

παξνπζηάδεηαη απνδνηηθή, έρεη ηθαλή δηνίθεζε θαη νη επελδπηέο εθηηκνχλ πσο έρεη 

ζεκαληηθέο πξννπηηθέο αλάπηπμεο, έρεη ζπλήζσο πςειφ δείθηε Ρ/Δ θαη αληηζηξφθσο. 

 Γεληθά, αλ κηα εηαηξεία έρεη πςειφ δείθηε Ρ/Δ ζπγθξηηηθά κε ην κέζν φξν ηνπ 

θιάδνπ ή ηεο αγνξάο, ηφηε απηφ ζεκαίλεη πσο είηε νη επελδπηέο πξνηηκνχλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε κεηνρή επεηδή ζεσξνχλ φηη έρεη θαιέο πξνπηηθέο αλάπηπμεο είηε ε 

εηαηξεία είλαη ππεξηηκεκέλε, επεηδή νη επελδπηέο έρνπλ ππεξεθηηκήζεη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο. 

 Αληηζέησο, έλαο ρακειφο δείθηεο Ρ/Δ κηαο κεηνρήο δείρλεη πσο είηε ε 

εηαηξεία, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, δελ πξνηηκάηαη απφ ηνπο επελδπηέο είηε ε κεηνρή 

είλαη ππνηηκεκέλε, δηφηη νη επελδπηέο έρνπλ ππνεθηηκήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο. 

 Ο δείθηεο Ρ/Δ κηαο εηαηξείαο αιιάδεη θαζεκεξηλά, θαζψο αιιάδεη θαη ε 

ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο. Ζ ηηκή ηνπ δείθηε δε ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη απφ 

ηνπο επελδπηέο σο κηα έλδεημε γηα ηελ πξαγκαηηθή αμία ηεο κεηνρήο, αιιά απιά σο 
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κηα εθηίκεζε πνπ έρεη ε αγνξά γηα απηήλ. πλεπψο, είλαη αδχλαην λα παξζεί κηα 

ζσζηή επελδπηηθή απφθαζε κε ηελ εμέηαζε κφλν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε.
26

 

 Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο κπνξεί λα δψζεη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ζηνλ 

επελδπηή αλ ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν ζχγθξηζεο. Γχν ζπγθξίζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλήζσο εθ κέξνπο ησλ επελδπηψλ είλαη: 

 Αλάκεζα ζην δείθηε Ρ/Δ ηεο κεηνρήο πνπ εμεηάδεηαη θαη ην κέζν δείθηε Ρ/Δ 

ησλ κεηνρψλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζην ρξεκαηηζηήξην. Ζ ζχγθξηζε απηή 

δελ έρεη κεγάιε βαξχηεηα ζηε ιήςε κηαο επελδπηηθήο απφθαζεο, αθνχ 

εμεηάδεη ζε γεληθφ πιαίζην αλ ε κεηνρή είλαη ππεξηηκεκέλε ή πνηηκεκέλε ζε 

ζρέζε κε ηηο άιιεο κεηνρέο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ 

 Αλάκεζα ζην Ρ/Δ κηα κεηνρήο θαη ην κέζν Ρ/Δ ησλ κεηνρψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ίδην θιάδν. Απηή ε ζχγθξηζε κπνξεί λα νδεγήζεη 

ηνλ επελδπηή ζε πην ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα, αθνχ ζπγθξίλνληαη νκνεηδείο 

επηρεηξήζεηο. 

Γεληθά, παξαηεξνχληαη θάπνηα θνηλά ζηνηρεία φζνλ αθνξά ην δείθηε Ρ/Δ, 

αλάινγα κε ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν αλήθεη ε εηαηξεία πνπ εμεηάδεηαη. Δηαηξείεο πνπ 

αλήθνπλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο βηνκεραληθνχο θιάδνπο, φπσο ζηνλ θιάδν ησλ 

ηξνθίκσλ, παξνπζηάδνπλ έλα ζρεηηθά ζηαζεξφ δείθηε Ρ/Δ γηα κεγάια ρξνληθά 

δηαζηήκαηα. Απφ ηελ άιιε, κηθξέο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ηεο 

ηερλνινγίαο θαη άιισλ ηαρέσο αλαπηπζζφκελσλ ηνκέσλ εκθαλίδνπλ πςεινχο δείθηεο 

Ρ/Δ, θαζψο νη επελδπηέο έρνπλ πςειέο πξνζδνθίεο φζνλ αθνξά ηε κειινληηθή 

θεξδνθνξία ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. Σέινο, κεγάιεο θαη εδξαησκέλεο ζηνλ θιάδν 

ηνπο επηρεηξήζεηο, ζπάληα έρνπλ πςειφ δείθηε Ρ/Δ, αθνχ ήδε έρνπλ ζεκεηψζεη 

κεγάιε αλάπηπμε, νη εξγαζίεο ηνπο είλαη θαζνξηζκέλεο θαη δχζθνια ζα παξάμνπλ έλα 

πξντφλ πνπ ζα απμήζεη θαηά πνιχ ηα θέξδε ηνπο. 

Μηα παξαιιαγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε έρνπκε αλ αληηζηξέςνπκε ηνπο 

φξνπο ηνπ θιάζκαηνο. Σφηε ζα έρνπκε ηα θέξδε αλά κεηνρή δηαηξνχκελα κε ηελ 

ηξέρνπζα ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο, θάηη πνπ κεηαθξάδεηαη σο ε επί ηνηο 

εθαηφ απφδνζε επί ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο. Πξνθαλψο θαη νη δχν απηνί δείθηεο 

                                                           
26

 John Ritchie, Jr., 1996, Fundamental Analysis: A Back-to-the-Basics Investment Guide to Selecting 

Quality Stocks, Δθδφζεηο IRWIN, ζει. 57. 
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ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ίδην ιφγν, αλ θαη ζηελ πξάμε ε ρξήζε ηνπ Ρ/Δ είλαη 

ζπρλφηεξε.
27

 

ηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην δείθηε Ρ/Δ. 

Οη παξάγνληεο απηνί κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνδείγκαηνο 

πξνεμφθιεζεο κεξηζκάησλ. χκθσλα κε ηελ ππφζεζε ηεο ζηαζεξήο κεγέζπλζεο ηνπ 

ελ ιφγσ ππνδείγκαηνο, ε ηηκή ηεο κεηνρήο ζα πξέπεη λα είλαη ίζε κε: 

 

ΡΔ = D1 / (k-g) 

 

φπνπ, 

ΡΔ = ε εθηηκψκελε ηηκή ηεο κεηνρήο απφ ην ππφδεηγκα 

D1 = ην κέξηζκα πνπ αλακέλεηαη λα δηαλεκεζεί ζην ηέινο ηνπ επφκελνπ έηνπο θαη 

ππνινγίδεηαη σο ην γηλφκελν ηνπ ηξέρνληνο κεξίζκαηνο (D0) επί (1+g) 

k = ε απαηηνχκελε απφ ηνπο επελδπηέο απφδνζε πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζνπλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε κεηνρή 

g = ν ξπζκφο κεγέζπλζεο ηνπ κεξίζκαηνο 

 Γηαηξψληαο θαη ηα δχν κέιε ηεο παξαπάλσ ζρέζεο κε Δ1 (ηα θέξδε αλά 

κεηνρή ηνπ επφκελνπ έηνπο), έρνπκε: 

 

ΡΔ / Δ1 = (D1 / Δ1) / (k – g) = (1 – b1) / (k – g) 

 

φπνπ, 

D1 / Δ1 = ην αλακελφκελν πνζνζηφ ησλ δηαλεκφκελσλ θεξδψλ ηνπ επφκελνπ έηνπο 

                                                           
27

 Charles Corrado, Bradford Jordan, 2002, Fundamentals of Investments – Valuation and 

Management, Δθδφζεηο McGraw – Hill, ζει. 164. 
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b1 = ην αλακελφκελν πνζνζηφ ησλ αδηαλέκεησλ ή παξαθξαηεζέλησλ θεξδψλ ηνπ 

επφκελνπ έηνπο, ην νπνίν κπνξεί λα ζεσξεζεί ζηαζεξφ αλ ππνζέζνπκε πσο ε εηαηξεία 

παξαθξαηά έλα ζηαζεξφ πνζνζηφ ησλ θεξδψλ θάζε έηνο. 

 Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη ζαθέο φηη ν δείθηεο Ρ/Δ κηαο εηαηξείαο εμαξηάηαη 

απφ ηνπο εμήο παξάγνληεο: 

 ην αλακελφκελν πνζνζηφ ησλ δηαλεκφκελσλ θεξδψλ ηεο εηαηξείαο 

 ηελ απφδνζε πνπ απαηηνχλ νη επελδπηέο γηα ηε κεηνρή ηεο εηαηξείαο, ε νπνία 

είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηα επηηφθηα πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά 

 ην αλακελφκελν πνζνζηφ κεγέζπλζεο ησλ κεξηζκάησλ ηεο εηαηξείαο 

Έηζη, ε αχμεζε ελφο απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο, δεδνκέλνπ φηη νη ππφινηπνη 

ζα παξακείλνπλ ζηαζεξνί, ζα επηθέξεη ηηο εμήο κεηαβνιέο ζην δείθηε Ρ/Δ: 

 κηα αχμεζε ζην πνζνζηφ δηαλεκφκελσλ θεξδψλ ηεο εηαηξείαο ζα απμήζεη ην 

δείθηε Ρ/Δ 

 κηα αχμεζε ζηελ απαηηνχκελε απφδνζε απφ ηνπο επελδπηέο ζα κεηψζεη ην 

δείθηε Ρ/Δ 

 κηα αχμεζε ζην πνζνζηφ κεγέζπλζεο ησλ κεξηζκάησλ ζα απμήζεη ην δείθηε 

Ρ/Δ 

Απφ απηνχο ηνπο ηξεηο παξάγνληεο, απηνί πνπ επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν ην 

δείθηε Ρ/Δ είλαη ε απαηηνχκελε απφδνζε απφ ηνπο επελδπηέο θαη ην πνζνζηφ 

κεγέζπλζεο ησλ κεξηζκάησλ. Έζησ θαη κηα κηθξή κεηαβνιή ζε έλαλ απφ απηνχο ηνπο 

παξάγνληεο επηθέξεη κεγάιε κεηαβνιή ζην δείθηε Ρ/Δ. Δπίζεο,  πξέπεη λα αλαθεξζεί 

πσο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη ηξεηο απηνί παξάγνληεο αιιεινεπεξεάδνληαη. Όπσο 

πξναλαθέξζεθε, κηα αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ δηαλεκφκελσλ θεξδψλ ηεο εηαηξείαο 

ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ην δείθηε Ρ/Δ, εάλ ππνζέζνπκε πσο νη άιινη δχν παξάγνληεο 

ζα παξακείλνπλ ζηαζεξνί. ηελ πξάμε φκσο, απηή ε ελέξγεηα ηεο εηαηξείαο ελδέρεηαη 

λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηηο επελδχζεηο ηεο θαη επνκέλσο ηηο πξννπηηθέο ηεο γηα 

κειινληηθά θέξδε. Αλ κεησζνχλ ηα κειινληηθά θέξδε ηεο εηαηξείαο, ζα αθνινπζήζεη 

ε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ κεγέζπλζεο ησλ κεξηζκάησλ ηεο, θάηη πνπ ζα επηθέξεη 
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κείσζε ηνπ δείθηε Ρ/Δ. Έηζη, ζα αληηζηαζκηζηεί ε αχμεζε ηνπ Ρ/Δ πνπ επέθεξε ε 

αξρηθή ελέξγεηα ηεο εηαηξείαο.
28

 

 Ο δείθηεο Ρ/Δ παξνπζηάδεη θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα, ηα νπνία αλαιχνληαη 

παξαθάησ. 

 Καη’  αξρήλ, ππνινγίδνληαο ην δείθηε Ρ/Δ, ζηνλ αξηζκεηή έρνπκε ηελ 

ηξέρνπζα ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο θαη ζηνλ παξνλνκαζηή ηα θέξδε ηεο 

ηειεπηαίαο ρξήζεο ηεο εηαηξείαο. Σν γεγνλφο φκσο φηη ηα θέξδε ηεο πξνεγνχκελεο 

ρξήζεο απνηεινχλ ηζηνξηθφ ζηνηρείν, δεκηνπξγεί ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ 

νξζφηεηα ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε. πλεπψο, ζα ήηαλ θαιχηεξα λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα 

αλακελφκελα θέξδε ηεο εηαηξείαο θαη φρη ηα ηζηνξηθά. 

 Γεχηεξνλ, απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ δείθηε Ρ/Δ απνξξίπηνληαη εμ’ νξηζκνχ νη 

δεκηνγφλεο εηαηξείεο. Έηζη δε ιακβάλνληαη ππφςελ θάπνηα ζηνηρεία ησλ εηαηξεηψλ 

απηψλ, φπσο ε ηερλνγλσζία. 

 Δπίζεο, θάπνηεο εηαηξείεο κπνξεί ζε θάπνηεο ρξήζεηο λα έρνπλ έθηαθηα θέξδε 

ή δεκίεο. Οχηε ζε απηή ηελ πεξίπησζε κπνξεί λα γίλεη αμηνιφγεζε κε ηε ρξήζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε. 

 Αθφκε, ν δείθηεο Ρ/Δ δελ έρεη κεγάιε ηζρχ θαηά ηελ αμηνιφγεζε εηαηξεηψλ 

πνπ πξνρσξνχλ ζε ζπλερείο επελδχζεηο, φπνπ ην θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο θαη νη 

απνζβέζεηο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηα θέξδε ηνπο ζε βξαρπρξφλην νξίδνληα. Έηζη, 

εηαηξείεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ επελδχζεηο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ κειινληηθά 

θέξδε, κπνξεί λα κελ ηπγράλνπλ θαιήο αμηνιφγεζεο απφ ην ζπγθεθξηκέλν δείθηε. 

 Σέινο, ε ηηκή ηνπ δείθηε επεξεάδεηαη απφ ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφδεη 

ε θάζε εηαηξεία, ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο πιεζσξηζκνχ. Μπνξεί λα έρνπκε δειαδή 

κεηαβνιή ησλ θεξδψλ, φρη ιφγσ ηεο θαιχηεξεο απνδνηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, 

αιιά  ιφγσ ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη.
29

 

 Παξ’ φια απηά, ν δείθηεο Ρ/Δ είλαη απφ ηνπο πιένλ αλαγλσξίζηκνπο 

αξηζκνδείθηεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα ζε φιε ηελ επελδπηηθή θνηλφηεηα. 
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 Γεκήηξηνο Βαζηιείνπ, Νηθφιανο Ζξεηψηεο, 2009, Ανάλςζη Επενδύζεων και Διασείπιζη 

Χαπηοθςλακίος, Δθδφζεηο Rosili, ζει. 153 – 154. 
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 Αζαλάζηνο Ννχιαο, 2006, Αγοπέρ Χπήμαηορ και Κεθαλαίος, Δθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, 

ζει. 264. 



38 
 

2.5.2 Γείθηεο P/BV 

 

Ο δείθηεο P/BV (ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή πξνο ινγηζηηθή αμία κεηνρήο) είλαη έλαο 

αθφκα ζεκαληηθφο δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνείηαη ζηε ζεκειηψδε αλάιπζε θαη 

ππνινγίδεηαη αλ δηαηξέζνπκε ηελ ηξέρνπζα ηηκή ηεο κεηνρήο κε ηε ινγηζηηθή ηεο 

αμία. Ζ ινγηζηηθή αμία ηεο κεηνρήο ππνινγίδεηαη αλ δηαηξέζνπκε ηα ίδηα θεθάιαηα 

ηεο εηαηξείαο κε ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηεο ζε θπθινθνξία. 

 

P/BV = Υξεκαηηζηεξηαθή ηηκή κεηνρήο / Λνγηζηηθή αμία κεηνρήο 

 

 Ο δείθηεο P/BV παξέρεη κηα έλδεημε γηα ηελ εθηίκεζε πνπ έρνπλ νη επελδπηέο 

γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κεηνρή, αθνχ δείρλεη πφζεο θνξέο κηα επηρείξεζε αμίδεη ηελ 

θαζαξή ηεο ζέζε. Γεληθά, φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο, ηφζν πην 

ππεξηηκεκέλε ζεσξείηαη κηα κεηνρή θαη ην αληίζηξνθν. Θα πξέπεη πάλησο, λα δίλεηαη 

κεγάιε πξνζνρή θαηά ηελ εξκελεία ηνπ δείθηε P/BV, θαζψο ελψ ε ινγηζηηθή αμία 

εθθξάδεηαη ζε ηζηνξηθέο ηηκέο, ε ρξεκαηηζηεξηαθή αμία απνηππψλεη ηελ ηξέρνπζα 

ηηκή ηεο κεηνρήο ζην ρξεκαηηζηήξην. 

 Γεληθά, φζνλ αθνξά ην δείθηε P/BV, κπνξνχκε λα πνχκε πσο παίξλεη 

κηθξφηεξεο ηηκέο φηαλ εθαξκφδεηαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζε θιάδνπο 

εληάζεσο πάγηνπ ελεξγεηηθνχ απφ φ,ηη ζε εηαηξείεο θιάδσλ εληάζεσο 

θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ή παξνρήο ππεξεζηψλ. Βέβαηα, απηφ κπνξεί λα κελ 

ηζρχεη γηα εηαηξείεο πνπ παξνπζηάδνπλ έληνλεο ηδηαηηεξφηεηεο ζπλνδεπφκελεο απφ 

πςειέο θεξδνθνξίεο, θαζψο θαη γηα εηαηξείεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ 

λέεο ηδέεο θαη θαηλνηφκα πξντφληα.
30

 

 Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο γηα ηελ 

απνηίκεζε εηαηξεηψλ. Οη κεηνρέο εηαηξεηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζρεηηθά πςειή απφδνζε 

ηδίσλ θεθαιαίσλ ζπλήζσο πσινχληαη ζε κηα ηηκή πεξηζζφηεξεο θνξέο κεγαιχηεξε 

ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο απφ φ,ηη νη κεηνρέο εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ρακειή απφδνζε. 

                                                           
30

 Λάδαξνο Καξκαληφιαο, 2007, Ακπιβέρ & Φθηνέρ Μεηοσέρ, Δθδφζεηο Σν Οηθνλνκηθφλ, ζει. 420. 
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 Αξθεηνί αλαιπηέο ππνζηεξίδνπλ πσο κεηνρέο κε ρακειφ δείθηε P/BV ζα 

έρνπλ κεγαιχηεξε απφδνζε απφ ηηο κεηνρέο κε πςειφ P/BV. Πξφζθαηεο κειέηεο 

εληζρχνπλ ηελ άπνςε φηη ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν 

κέηξεζεο ηεο ζρεηηθήο αμίαο κηαο κεηνρήο. Έηζη, ν δείθηεο απηφο ζα πξέπεη λα 

εμεηάδεηαη δηαρξνληθά θαη λα ζπγθξίλεηαη κε ηνλ αληίζηνηρν δείθηε ηνπ θιάδνπ ή ηεο 

αγνξάο. Γεληθά, ε ηηκή ηνπ δείθηε είλαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθή φηαλ βξίζθεηαη θάησ απφ 

ηε κνλάδα, ελψ κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα αθφκε θαη θνληά ζην 

ηξία. 

 Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί, πσο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ δείθηε P/BV κηαο 

κεηνρήο, νη επελδπηέο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςελ ηνπο θαη ην ξπζκφ αλάπηπμεο 

ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, φπσο επίζεο θαη ηνλ θίλδπλν ζηνλ νπνίν απηή 

είλαη εθηεζεηκέλε. Αλ, γηα παξάδεηγκα, ν δείθηεο P/BV κηαο κεηνρήο είλαη 

ρακειφηεξνο ηφζν απφ ην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ, φζν θαη απφ ην κέζν φξν ηεο 

αγνξάο, ν επελδπηήο ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία γηα λα 

δηαπηζηψζεη αλ κε θάπνην ηξφπν δηθαηνινγείηαη απηή ε δηαθνξά ζηηο ηηκέο ηνπ δείθηε. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη θάπνηα ζαθήο έλδεημε, πνπ λα απνξξέεη απφ ηε 

δηαθνξά πνπ κπνξεί λα ππάξρεη είηε αλάκεζα ζηελ αλακελφκελε αλάπηπμε ηεο 

εηαηξείαο θαη ηνπ θιάδνπ είηε ζηνλ θίλδπλν αλάκεζα ζηελ εηαηξεία θαη ηνλ θιάδν ή 

ηελ αγνξά, ηφηε ν επελδπηήο έρεη κηα έλδεημε φηη ε κεηνρή πνπ εμεηάδεη είλαη 

ππνηηκεκέλε.
31

 

 Καη ν δείθηεο απηφο φκσο, παξνπζηάδεη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα: 

 Τζηεξεί ζην πεδίν ησλ πξνβιέςεσλ. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε δε 

ιακβάλνληαη ππφςελ νη πξννπηηθέο ηεο θάζε εηαηξείαο. 

 Δλψ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ίδηα θεθάιαηα ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε, δε 

ιακβάλεηαη ππφςελ ε απνδνηηθφηεηα απηψλ ησλ θεθαιαίσλ. 

 Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο, ζπλήζσο δε ζπλππνινγίδνληαη ηα 

άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα. 
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 Γεκήηξηνο Βαζηιείνπ, Νηθφιανο Ζξεηψηεο, 2009, Ανάλςζη Επενδύζεων και Διασείπιζη 

Χαπηοθςλακίος, Δθδφζεηο Rosili, ζει. 161 – 162. 
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2.5.3 Γείθηεο P/S 

 

 Ο δείθηεο P/S (θεθαιαηνπνίεζε πξνο πσιήζεηο) απνηειεί έλαλ αθφκε ζεκαληηθφ 

δείθηε ηεο ζεκειηψδνπο αλάιπζεο θαη ππνινγίδεηαη σο ν ιφγνο ηεο θεθαιαηνπνίεζεο 

ηεο εηαηξείαο (δειαδή ην γηλφκελν ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηεο ηηκήο επί ηνλ αξηζκφ 

ησλ κεηνρψλ ηεο ζε θπθινθνξία) πξνο ηηο ζπλνιηθέο ηεο πσιήζεηο. 

 

P/S = Κεθαιαηνπνίεζε / Πσιήζεηο 

 

 Όζνλ αθνξά ηηο πσιήζεηο (θχθινο εξγαζηψλ), είλαη ζεκαληηθφ λα 

ρξεζηκνπνηνχκε ηηο πσιήζεηο πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζηνλ ηειεπηαίν ηζνινγηζκφ ηεο 

εηαηξείαο, ψζηε ν παξνλνκαζηήο λα βξίζθεηαη φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ρξνληθά κε 

ηελ ηξέρνπζα ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο, πνπ απνηειεί θαη ηνλ παξνλνκαζηή 

ηνπ θιάζκαηνο. 

 Ο δείθηεο P/S καο δείρλεη πφζν δεκνθηιήο είλαη κηα εηαηξεία ζην επελδπηηθφ 

θνηλφ, βάζεη ηεο ηθαλφηεηαο ηεο λα δεκηνπξγεί πσιήζεηο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

πεξίνδν θαη νπζηαζηηθά, πφζεο θνξέο είλαη δηαηεζεηκέλνη νη επελδπηέο λα πιεξψζνπλ 

ηα έζνδα κηαο εηαηξείαο πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζνπλ ηε κεηνρή ηεο. Όζν ρακειφηεξε 

είλαη ε ηηκή ηνπ δείθηε ηφζν πην ειθπζηηθή ζεσξείηαη ε ηηκή κηαο κεηνρήο. 

 Αξθεηνί αλαιπηέο ππνζηεξίδνπλ πσο νη κεηνρέο κε ρακειφ δείθηε P/S έρνπλ 

κεγαιχηεξε απφδνζε απφ εθείλεο κε πςειφ P/S. Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ν δείθηεο 

P/S κηαο κεηνρήο πξέπεη λα ζπγθξίλεηαη κε ην κέζν δείθηε ηνπ θιάδνπ θαη ηεο αγνξάο 

θαη λα αμηνινγείηαη ζπλππνινγίδνληαο ην ξπζκφ αλάπηπμεο ησλ πσιήζεσλ ηεο 

εηαηξείαο πνπ εμεηάδεηαη, φπσο επίζεο θαη ηνλ θίλδπλν ζηνλ νπνίν απηή είλαη 

εθηεζεηκέλε.
32

 

 Γεληθά, δε ζπληζηάηαη ε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε ζε εηαηξείεο 

νξηζκέλσλ θιάδσλ, φπσο ηξάπεδεο, εηαηξείεο επελδχζεσλ θαη εηαηξείεο ζπκκεηνρψλ. 
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 Γεκήηξηνο Βαζηιείνπ, Νηθφιανο Ζξεηψηεο, 2009, Ανάλςζη Επενδύζεων και Διασείπιζη 

Χαπηοθςλακίος, Δθδφζεηο Rosili, ζει. 162. 
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Αληηζέησο, ν δείθηεο απηφο απνθηά κεγαιχηεξε ρξεζηκφηεηα φηαλ εμεηάδνληαη 

βηνκεραληθέο ή εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. 

 ε επηρεηξήζεηο πνπ εκθαλίδνπλ ρακειφ πεξηζψξην θαζαξνχ θέξδνπο, θπξίσο 

θάησ ηνπ 5%, ε εθαξκνγή ηνπ δείθηε P/S δελ έρεη ηε κέγηζηε δπλαηή αμηνπηζηία. Σν 

αληίζεην ζπκβαίλεη κε ηηο εηαηξείεο κε πςειφ θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο, ζηηο νπνίεο 

νη πσιήζεηο κεηαθξάδνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθά θέξδε. Οπζηαζηηθά, ε αμηνπηζηία ηνπ 

παξαπάλσ δείθηε πεγάδεη απφ ηε δηαρξνληθή ζηαζεξφηεηα ησλ πσιήζεσλ ζε ζρέζε 

κε ηηο άιιεο κεηαβιεηέο ηεο εηαηξείαο.
33

 

 Τπάξρνπλ ηέζζεξηο βαζηθνί θαλφλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

δείθηε P/S, νη νπνίνη αλαθέξνληαη παξαθάησ:
34

 

 ζχγθξηζε ηνπ δείθηε P/S ηεο εηαηξείαο πνπ εμεηάδεηαη κε ην κέζν δείθηε P/S 

ηεο αγνξάο 

 απνθπγή αγνξάο κεηνρψλ πνπ εκθαλίδνπλ δείθηε P/S ζεκαληηθά κεγαιχηεξν 

απφ ην κέζν P/S ηεο αγνξάο 

 αλαδήηεζε κεηνρψλ πνπ έρνπλ δείθηε P/S κε ηηκή ρακειφηεξε ηνπ δχν 

 πψιεζε κεηνρψλ ησλ νπνίσλ ν δείθηεο P/S βξίζθεηαη ζεκαληηθά πςειφηεξα 

απφ ην κέζν P/S ηεο αγνξάο ή έρεη ηηκή άλσ ηνπ δέθα, εθφζνλ απηέο 

ππάξρνπλ ζην ραξηνθπιάθην ην επελδπηή 

Ο δείθηεο παξνπζηάδεη δχν βαζηθά κεηνλεθηήκαηα, ηα νπνία είλαη: 

 Απφ ην χςνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ν επελδπηήο δελ έρεη θακία εηθφλα γηα ηα 

θέξδε ηεο επηρείξεζεο. 

 Δλδέρεηαη λα ζπγθξίλνληαη εηαηξείεο κε ίδην πεξίπνπ θχθιν εξγαζηψλ, αιιά 

λα ιεηηνπξγνχλ κε δηαθνξεηηθφ πεξηζψξην θαζαξνχ θέξδνπο. 
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 Π. Κηφρνο, Γ. Παπαληθνιάνπ, Α. Κηφρνο, 2003, Διασείπιζη Χαπηοθςλακίων και Χπημαηοοικονομικών 

Κινδύνων, χγρξνλε Δθδνηηθή, ζει. 77. 
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 Π. Κηφρνο, Γ. Παπαληθνιάνπ, Α. Κηφρνο, 2003, Διασείπιζη Χαπηοθςλακίων και Χπημαηοοικονομικών 

Κινδύνων, χγρξνλε Δθδνηηθή, ζει. 78 – 79. 
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2.5.4 Γείθηεο Πεξηζσξίνπ Μηθηνχ Κέξδνπο 

 

Ο δείθηεο πεξηζσξίνπ κηθηνχ θέξδνπο αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε αλάκεζα ζην κηθηφ 

θέξδνο κηαο επηρείξεζεο θαη ηα έζνδα ηεο απφ ηηο πσιήζεηο θαη ππνινγίδεηαη σο ν 

ιφγνο ηνπ κηθηνχ θέξδνπο (πσιήζεηο – θφζηνο πσιεζέλησλ) πξνο ηηο πσιήζεηο. 

 

Γείθηεο πεξηζσξίνπ κηθηνχ θέξδνπο = Μηθηφ θέξδνο / Πσιήζεηο 

 

 Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο 

θαη εληζρχεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν φηαλ ζπλνδεχεηαη απφ αχμεζε ηνπ δείθηε 

απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ, αιιά θαη ησλ πνζνζηψλ απνζεκαηνπνίεζεο 

θεξδψλ θαη απνζβέζεσλ επί ησλ δαπαλψλ. 

 Σν κηθηφ θέξδνο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο γεληθήο εθκεηάιιεπζεο, 

αθνχ κέζσ ηνπ πεξηζσξίνπ απηνχ ε επηρείξεζε θαιχπηεη:
35

 

 ην θφζηνο ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ δελ απνξξνθάηαη απφ ην θφζηνο παξαγσγήο, 

φπσο ηα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ή δηάζεζεο θαη πξνψζεζεο ησλ 

πσιήζεσλ 

 ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, φπσο ηφθνπο θαη πξνκήζεηεο ηξαπεδψλ, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο 

 ηνπο ηφθνπο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

 ηελ απηνρξεκαηνδφηεζε, κέζσ ζρεκαηηζκνχ απνζεκαηηθψλ, επελδχζεσλ πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο 

 ηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ πνπ αλαινγνχλ ζηα θέξδε ηεο πεξηφδνπ 

 ηε δηάζεζε ησλ θεξδψλ 

Σν πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο, πέξαλ φισλ ησλ παξαπάλσ, εθθξάδεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θπξηφηεξσλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο, φπσο επίζεο θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηηκνινγηαθήο ηεο πνιηηηθήο. 

                                                           
35

 Γ. Θάλνο, Π. Κηφρνο, Γ. Παπαληθνιάνπ, 2002, Χπημαηοδόηηζη ηων Επισειπήζεων, χγρξνλε 

Δθδνηηθή, ζει. 241. 
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2.5.5 Γείθηεο Πεξηζσξίνπ Καζαξνχ Κέξδνπο 

 

Ο δείθηεο πεξηζσξίνπ θαζαξνχ θέξδνπο εθθξάδεη ην πνζνζηφ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ 

κεηά θφξσλ επί ησλ πσιήζεσλ κηαο εηαηξείαο θαη ππνινγίδεηαη δηαηξψληαο ηα 

θαζαξά θέξδε κεηά θφξσλ κε ηηο πσιήζεηο. 

 

Γείθηεο πεξηζσξίνπ θαζαξνχ θέξδνπο = Καζαξά θέξδε κεηά θφξσλ/ Πσιήζεηο 

 

 Ο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκνδείθηεο απεηθνλίδεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο, αθνχ ιεθζνχλ ππφςελ φια ηα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνίεζε. ηελ νπζία, 

δείρλεη ηελ απφδνζε πνπ ιακβάλεη ε επηρείξεζε γηα θάζε λνκηζκαηηθή κνλάδα 

πσιήζεσλ. Όπσο γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ, φζν κεγαιχηεξε ηηκή έρεη απηφο ν 

δείθηεο, ηφζν θαιχηεξνο είλαη. 

 Σα θαζαξά θέξδε κεηά απφ θφξνπο δηαλέκνληαη, αλάινγα κε ηελ πνιηηηθή 

πεξί δηαλεκφκελσλ θεξδψλ πνπ εθαξκφδεη ε επηρείξεζε, ζε απνζεκαηηθά, θέξδε εηο 

λένλ θαη κεξίζκαηα. 

 Ο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκνδείθηεο απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν, ηφζν γηα ηε 

δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, φζν θαη γηα θάζε ελδηαθεξφκελν εθηφο απηήο, ζρεηηθά κε 

ηηο πξνβιέςεηο γηα ηε κειινληηθή θεξδνθνξίαο ηεο εηαηξείαο, βάζεη ησλ πσιήζεσλ 

ηεο.
36

 

 Σα αίηηα ηεο κεηαβνιήο ηεο απνδνηηθφηεηαο κηαο εηαηξείαο κπνξνχλ λα 

αλαδεηεζνχλ ζηηο κεηαβνιέο ησλ δεηθηψλ πεξηζσξίνπ θαζαξνχ θέξδνπο θαη 

πεξηζσξίνπ κηθηνχ θέξδνπο. Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζην θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο, 

ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, πξέπεη λα εμεηάδεηαη ζε ζχγθξηζε κε ηε 

κεηαβνιή ηνπ κηθηνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο. Αλ ζε απηφ δελ ππάξρεη θάπνηα ζεκαληηθή 

                                                           
36

 Γ. Θάλνο, Π. Κηφρνο, Γ. Παπαληθνιάνπ, 2002, Χπημαηοδόηηζη ηων Επισειπήζεων, χγρξνλε 

Δθδνηηθή, ζει. 244. 
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κεηαβνιή, ηα αίηηα ηεο κεηαβνιήο ηνπ πεξηζσξίνπ θαξζαξνχ θέξδνπο πξέπεη λα 

αλαδεηεζνχλ ζε πςειφηεξεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ή θφξνπο.
37

 

 

2.5.6 Γείθηεο Ηδίσλ πξνο Ξέλα Κεθάιαηα 

 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο πξνζδηνξίδεη ηε ζρέζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο 

επηρείξεζεο κε ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο θαη ππνινγίδεηαη δηαηξψληαο ηα ίδηα 

θεθάιαηα κε ηηο ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο. 

 

Γείθηεο ηδίσλ πξνο μέλα θεθάιαηα = Ίδηα θεθάιαηα / χλνιν ππνρξεψζεσλ 

 

 ηελ πεξίπησζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε, γεληθά ζπληζηάηαη ε ζρέζε έλα 

πξνο έλα, δειαδή ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο λα είλαη, ηνπιάρηζηνλ, ίζα κε ηα 

μέλα θεθάιαηα. Υακειέο ηηκέο ηνπ δείθηε απνηεινχλ έλδεημε απμεκέλνπ θηλδχλνπ γηα 

ηνπο πηζησηέο ιφγσ ηεο πηζαλφηεηαο ε επηρείξεζε λα θαηαζηεί αθεξέγγπα πξηλ 

ηθαλνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο ηνπο. Αληηζέησο, φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν δείθηεο, ηφζν 

κεγαιχηεξε είλαη θαη ε εμαζθάιηζε ησλ πηζησηψλ έλαληη ησλ δεκηψλ πνπ ελδέρεηαη 

λα ππνζηνχλ ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ηεο εηαηξείαο θαη ξεπζηνπνίεζεο ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο. 

 Όζνλ αθνξά ηνπο επελδπηέο, γεληθά πξνηηκνχλ κεηνρέο κε ζρεηηθά πςειή ηελ 

ηηκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε, θαζψο ε αλάιεςε ρξένπο εθ κέξνπο ηεο επηρείξεζεο 

έρεη σο άκεζε ζπλέπεηα ηελ θαηαβνιή ηφθσλ, θάηη πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηφζν ηε 

ξεπζηφηεηα, φζν θαη ηελ θεξδνθνξία ηεο.
38

  

 Ο επηζπκεηφο δείθηεο ηδίσλ πξνο μέλα θεθάιαηα θάζε επηρείξεζεο εμαξηάηαη 

απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπσο: 

                                                           
37

 Θεφδσξνο Δ. Θενδσξφπνπινο, 2000, Χπημαηιζηηπιακέρ Επενδύζειρ, Δθδφζεηο Αζ. ηακνχιεο, ζει. 

97. 
38

 Γηάλλεο Λαδαξίδεο, Γεκήηξεο Παπαδφπνπινο, 2005, Χπημαηοοικονομική Διοίκηζη, Τεύσορ Α’, 

Δθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ζει. 367. 
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 ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε 

 ηελ θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα αλαλέσζεο ησλ απνζεκάησλ 

 ηελ θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ησλ θεθαιαίσλ 

 ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά 

 ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο 

 ην βαζκφ αμηνπνίεζεο ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ 

Ο ηειεπηαίνο παξάγνληαο είλαη ίζσο ν ζεκαληηθφηεξνο, ν νπνίνο αλαθέξεηαη 

ζην βαζκφ αμηνπνίεζεο ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ θαη θπξίσο ησλ δαλεηαθψλ. Ζ 

επέλδπζε ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ ζε παξαγσγηθέο θαη θεξδνθφξεο δξαζηεξηφηεηεο 

κπνξεί λα νδεγήζεη ηελ επηρείξεζε ζε αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο. Απηφ ζα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ εμππεξέηεζε ησλ δαλείσλ ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, κηα αχμεζε ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα δελ 

εγθπκνλεί θηλδχλνπο νχηε γηα ηνπο κεηφρνπο ηεο επηρείξεζεο, αιιά νχηε θαη γηα ηνπο 

πηζησηέο ηεο. 

Γεληθά, φζν πην ζηαζεξή είλαη ε θεξδνθνξία κηαο επηρείξεζεο, ηφζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε πηζαλφηεηα νη επελδπηέο θαη νη πηζησηέο ηεο λα απνδερζνχλ 

κεγαιχηεξεο ηηκέο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ε απνδνηηθφηεηα 

ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ, εθφζνλ ραξαθηεξίδεηαη απφ δηάξθεηα, απνηειεί ηελ 

θαιχηεξε εγγχεζε γηα ηελ θάιπςε θαη θαλνληθή απνπιεξσκή ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ θαη ησλ ρξεσιπζίσλ ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ ηεο 

επηρείξεζεο.
39

  

 

2.5.7 Γείθηεο Απνδνηηθφηεηαο Δλεξγεηηθνχ 

 

Ο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ελεξγεηηθνχ (ROA), ν νπνίνο κεηξά ην πνζνζηφ απφδνζεο 

ησλ ζπλνιηθψλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ, ππνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηα θαζαξά 

θέδε κεηά θφξσλ κε ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο. 

                                                           
39

 Γ. Θάλνο, Π. Κηφρνο, Γ. Παπαληθνιάνπ, 2002, Χπημαηοδόηηζη ηων Επισειπήζεων, χγρξνλε 

Δθδνηηθή, ζει. 234. 
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Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο ελεξγεηηθνχ = Καζαξά θέξδε κεηά θφξσλ / χλνιν 

ελεξγεηηθνχ 

 

 Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ θξηηήξην ζρεηηθά κε 

ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Ζ απνδνηηθφηεηα ηνπ ελεξγεηηθνχ κπνξεί λα 

εθθξαζηεί θαη σο ην γηλφκελν ηνπ πεξηζσξίνπ θαζαξνχ θέξδνπο επί ηελ 

θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

 

Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο ελεξγεηηθνχ = Καζαξά θέξδε κεηά θφξσλ / Πσιήζεηο x 

Πσιήζεηο / χλνιν ελεξγεηηθνχ 

 

 πλεπψο, ν δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ ελεξγεηηθνχ εμαξηάηαη απφ δχν 

παξάγνληεο: 

 ην πεξηζψξην θαζαξνχ θέξδνπο, πνπ κεηξά ηε ιεηηνπξγηθή επίδνζε θαη 

απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο 

 ηελ θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο, πνπ κεηξά ην 

βαζκφ απνηειεζκαηηθήο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ
40

 

Ζ ζεκαληηθφηεηα ηνπ δείθηε έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη βνεζάεη ζηε 

δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ζε 

ζρέζε κε ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο, ψζηε λα βειηησζεί ε 

απνδνηηθφηεηά ηεο. Ζ εμέιημε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε πξέπεη λα κειεηάηαη 

δηαρξνληθά, ψζηε ν επελδπηήο λα είλαη ζε ζέζε λα ζρεκαηίζεη κηα εηθφλα ζρεηηθά κε 

ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ε επηρείξεζε σο πξνο ηελ έληαζε απαζρφιεζεο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηζσξίνπ θαζαξνχ θέξδνπο 

ηεο.
41
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 Γηάλλεο Λαδαξίδεο, Γεκήηξεο Παπαδφπνπινο, 2005, Χπημαηοοικονομική Διοίκηζη, Τεύσορ Α’, 

Δθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ζει. 371. 
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 Γ. Θάλνο, Π. Κηφρνο, Γ. Παπαληθνιάνπ, 2002, Χπημαηοδόηηζη ηων Επισειπήζεων, χγρξνλε 

Δθδνηηθή, ζει. 246. 
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2.5.8 Γείθηεο Απνδνηηθφηεηαο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

 

Ο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ (ROE) είλαη ελδεηθηηθφο ηνπ βαζκνχ 

απνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηνλ νπνίν απαζρνινχληαη ηα ίδηα θεθάιαηα ζε κηα 

επηρείξεζε θαη ππνινγίδεηαη δηαηξψληαο ηα θαζαξά θέξδε κεηά θφξσλ κε ηα ίδηα 

θεθάιαηα ηεο. 

 

Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ = Καζαξά θέξδε κεηά θφξσλ / Ίδηα 

θεθάιαηα 

 

 Ο δείθηεο ROE αθνξά άκεζα ηνπο κεηφρνπο αθνχ ηνπο παξέρεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπο. Μπνξεί επίζεο λα εθθξαζηεί θαη κε 

ηνλ παξαθάησ ηχπν: 

 

Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ = Καζαξά θέξδε κεηά θφξσλ / Πσιήζεηο x 

Πσιήζεηο / χλνιν ελεξγεηηθνχ x χλνιν ελεξγεηηθνχ / Ίδηα θεθάιαηα 

 

 Όπσο γίλεηα ζαθέο απφ ηνλ παξαπάλσ δηεπξπκέλν ηχπν, ε απνδνηηθφηεηα ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ είλαη ζπλάξηεζε ηξηψλ βαζηθψλ παξακέηξσλ ηεο 

ρξεκαηννηνθνλνκηθήο δηνίθεζεο κηαο επηρείξεζεο: 

 ηνπ πεξηζσξίνπ θαζαξνχ θέξδνπο (Καζαξά θέξδε κεηά θφξσλ / Πσιήζεηο) 

 ηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο ηνπ ελεξγεηηθνχ (Πσιήζεηο / χλνιν 

ελεξγεηηθνχ) 

 ηνπ βαζκνχ κφριεπζεο ηεο επηρείξεζεο (χλνιν ελεξγεηηθνχ / Ίδηα θεθάιαηα) 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο εμαξηάηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ην χςνο ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ πνπ έρνπλ επελδπζεί ζηελ επηρείξεζε. 

Όηαλ απηά απμάλνληαη ρσξίο θάπνηνλ ηδηαίηεξν ιφγν θαη δελ αμηνπνηνχληαη κε 
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νξζνινγηθφ ηξφπν, έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ 

θαη θαη’ επέθηαζε ηε κείσζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο, ε 

εηζξνή λέσλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζηελ επηρείξεζε κπνξεί λα κεηψζεη ηε ζπλνιηθή 

απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, ζε πεξίπησζε πνπ ηα λέα θεθάιαηα 

παξακέλνπλ αρξεζηκνπνίεηα γηα αξθεηά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα.
42

 

 

2.6 Πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ 

 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί αξηζκνδείθηεο απνηεινχλ ηελ πην επξέσο δηαδεδνκέλε 

ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Παξ’ φια απηά, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ δεηθηψλ απηψλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο κηαο επηρείξεζεο, αλαθχπηνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα, ηα θπξηφηεξα απφ ηα 

νπνία αλαιχνληαη παξαθάησ. 

Καη’ αξρήλ, ππάξρνπλ πξνβιήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ θαζπζηέξεζε 

ππνινγηζκνχ ησλ δεηθηψλ. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θαζπζηέξεζε ζηνλ ππνινγηζκφ 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, αλαπφθεπθηα ζα ππάξρεη θαη θαζπζηέξεζε ζηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ δεηθηψλ. Μηα ηέηνηα θαζπζηέξεζε κπνξεί λα έρεη ζνβαξέο ζπλέπεηεο 

γηα ηελ επηρείξεζε, ηδηαίηεξα αλ απηή αληηκεησπίδεη ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα, γηα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα είραλ ιεθζεί ηα θαηάιιεια κέηξα 

λσξίηεξα.  

Γεχηεξνλ, πξνβιήκαηα δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο δηαθνξέο ζηηο ινγηζηηθέο 

κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, δχν επηρεηξήζεηο 

ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο ππνινγηζκνχ ησλ απνζβέζεσλ ή 

απνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ. 

Αθφκε, πνιιέο επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε δπζκελή ρξεκαηννηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξα ινγηζηηθά ηερλάζκαηα κε ζθνπφ λα 
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 Γ. Θάλνο, Π. Κηφρνο, Γ. Παπαληθνιάνπ, 2002, Χπημαηοδόηηζη ηων Επισειπήζεων, χγρξνλε 

Δθδνηηθή, ζει. 245. 
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παξαπνηήζνπλ θαη λα σξαηνπνηήζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. Έηζη, 

παξνπζηάδεηαη κηα δηαθνξεηηθή εηθφλα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη 

επίδνζεο ηεο επηρείξεζεο, απφ φ,ηη ηζρχεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

πλεπψο, έλαο εμσηεξηθφο αλαιπηήο, ν νπνίνο δελ έρεη πξφζβαζε ζηα 

εζσηεξηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, είλαη αλαγθαζκέλνο, εθ ησλ πξαγκάησλ, λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Έηζη φκσο, δελ κπνξεί λα είλαη απφιπηα βέβαηνο γηα ηελ εγθπξφηεηα 

ησλ ζηνηρείσλ απηψλ θαη θαη’ επέθηαζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ πνπ ππνινγίδεη. 

Απαηηείηαη ινηπφλ, πξνζεθηηθή θαη ελδειερήο αλάιπζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ πξηλ 

νδεγεζεί ν αλαιπηήο ζηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε θαη επίδνζε ηεο επηρείξεζεο. 

Σξίηνλ, ππάξρνπλ πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ εξκελεία ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ. Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, έλαο αξηζκνδείθηεο πξέπεη 

λα εμεηάδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο ππφινηπνπο θαη πνηέ κφλνο ηνπ, αιιηψο κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε εζθαικέλα ζπκπεξάζκαηα. Έηζη, πξέπεη λα γίλεηαη ζπγθξηηηθή 

αλάιπζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε κε ηνπο άιινπο δείθηεο ηεο επηρείξεζεο ή κε 

ηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο άιισλ επηρεηξήζεσλ, ζηαηηθά θαη δηαρξνληθά, έηζη ψζηε λα 

είλαη βέβαηνο ν αλαιπηήο φηη νδεγείηαη ζε νξζά θαη αμηφπηζηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά 

κε ηε ρξεκαηννηθνλννκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο.
43

 

Σέηαξηνλ, κεξηθέο θνξέο είλαη δχζθνιν λα εληνπηζηεί ν θιάδνο ζηνλ νπνίν 

αλήθεη ε επηρείξεζε, αθνχ ε δξαζηεξηφηεηα ηεο κπνξεί λα θαιχπηεη ηαπηφρξνλα 

πνιινχο ηνκείο. 

Σέινο, ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πνιιψλ επηρεηξήζεσλ παξνπζηάδεη 

επνρηθφηεηα. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, νη αξηζκνδείθηεο λα δηαθέξνπλ αλάινγα κε 

ηε ρξνληθή ζηηγκή ηνπ έηνπο θαηά ηελ νπνία ππνινγίδνληαη.
44

 

Παξ’ φια ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο, νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί αξηζκνδείθηεο απνηεινχλ ηελ θαιχηεξε επηινγή φζνλ αθνξά ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη επίδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΧΝ ΣΗ ΔΣΑΗΡΔΗΔ 

ΣΟΤ ΓΔΗΓΜΑΣΟ 

 

3.1 Δηζαγσγή 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αλάιπζε θαη ζχγθξηζε ησλ 20 

κεγαιχηεξσλ θαη 20 κηθξφηεξσλ εηαηξεηψλ, βάζεη θεθαιαηνπνίεζεο, ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ. Οη κεηνρέο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξεηψλ, 

ρσξηζκέλεο ζε δχν νκάδεο, κηθξήο θαη κεγάιεο θεθαιαηνπνίεζεο, εμεηάδνληαη κε 

βάζε θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο αξηζκνδείθηεο ζε βάζνο δεθαεηίαο (2004 – 2013), 

ψζηε λα πξνθχςνπλ θάπνηα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. Οη αξηζκνδείθηεο απηνί 

παξνπζηάδνληαη, γηα θάζε κεηνρή μερσξηζηά, αλά έηνο, σο κέζνο φξνο γηα ηηο δχν 

πεληαεηίεο ηεο πεξίνδνπ, πξν θαη κεηά νηθνλνκηθήο θξίζεο (2004 – 2008 θαη 2009 – 

2013), αιιά θαη σο κέζνο φξνο γηα φιε ηε δεθαεηία. Δπίζεο, εμάγεηαη ν κέζνο φξνο 

ηνπ θάζε δείθηε γηα φιεο ηηο κεηνρέο ηεο θάζε νκάδαο, γηα θάζε έηνο, γηα θάζε 

πεληαεηία, αιιά θαη γηα φιε ηε δεθαεηία. 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, νη αξηζκνδείθηεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη νη εμήο νθηψ: 

 Γείθηεο ηηκήο πξνο θέξδε αλά κεηνρή (Ρ/Δ) 

 Γείθηεο ηηκήο πξνο ινγηζηηθή αμία κεηνρήο (P/BV) 

 Γείθηεο θεθαιαηνπνίεζεο πξνο πσιήζεηο (P/S) 

 Γείθηεο πεξηζσξίνπ κηθηνχ θέξδνπο επί ησλ πσιήζεσλ 

 Γείθηεο πεξηζσξίνπ θαζαξνχ θέξδνπο 

 Γείθηεο ηδίσλ πξνο μέλα θεθάιαηα 

 Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο ελεξγεηηθνχ (ROA) 

 Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ (ROE) 
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Θα εμεηαζηεί επίζεο, ε ζρέζε ηεο πνξείαο ηνπ δείθηε Ρ/Δ κε ηελ απφδνζε ησλ 

κεηνρψλ, γηα ην δηάζηεκα πνπ εμεηάδεηαη. Οη εηαηξείεο πνπ ζπλζέηνπλ ην δείγκα ην 

νπνίν ζα εμεηαζηεί επηιέρζεθαλ κε βάζε ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηνπο ηελ 21/7/2014. 

ηε ζπλέρεηα παξαζέηνληαη νη 40 εηαηξείεο πνπ επηιέρζεθαλ, ε θεθαιαηνπνίεζε ηνπο 

εθείλε ηελ εκεξνκελία, θαζψο θαη ν θσδηθφο ησλ εηαηξεηψλ απηψλ ζην Υ.Α.Α. 

 

Πίλαθαο 1: Δηαηξείεο κεγάιεο θεθαιαηνπνίεζεο 

Δηαηξεία Κεθαιαηνπνίεζε (εθ. €) Κσδηθφο ΥΑΑ 

Σξάπεδα Πεηξαηψο 9.030,93 ΠΔΗΡ 

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 8.550,22 ΔΣΔ 

Alpha Bank 7.699,74 ΑΛΦΑ 

OTE 5.107,37 ΟΣΔ 

Σξάπεδα Eurobank Ergasias 5.030,09 ΔΤΡΧΒ 

ΟΠΑΠ 3.796,10 ΟΠΑΠ 

ΓΔΖ 2.373,36 ΓΔΖ 

Folli – Follie 2.049,95 ΦΦΓΚΡΠ 

TITAN 1.767,07 ΣΗΣΚ 

Διιεληθά Πεηξέιαηα 1.680,99 ΔΛΠΔ 

Jumbo 1.491,21 ΜΠΔΛΑ 

ΔΤΓΑΠ 990,45 ΔΤΓΑΠ 

Μφηνξ Όηι  827,55 ΜΟΖ 

Μπηηιελαίνο 696,82 ΜΤΣΗΛ 

Διιάθησξ 688,54 ΔΛΛΑΚΣΧΡ 

ΜΔΣΚΑ 617,69 ΜΔΣΚ 

Καξέιηα 610,10 ΚΑΡΔΛ 

Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα 490,26 ΔΥΑΔ 

ΟΛΠ 415,75 ΟΛΠ 

Λάκςα 405,92 ΛΑΜΦΑ 
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Πίλαθαο 2: Δηαηξείεο κηθξήο θεθαιαηνπνίεζεο 

Δηαηξεία Κεθαιαηνπνίεζε (εθ. €) Κσδηθφο ΥΑΑ 

Eurobrokers 0,14 ΔΤΒΡΚ 

Compucon 0,24 ΚΟΜΠ 

Υαηδεθξαληψηε Δ. Τηνί 0,87 ΥΚΡΑΝ 

Dionic 0,92 ΓΗΟΝ 

Κξέθα 1,07 ΚΡΔΚΑ 

Έδξαζε - Φαιιίδαο Υ 1,18 ΔΓΡΑ 

Παΐξεο Πιαζηηθψλ 1,25 ΠΑΗΡ 

Γ. Δ. Γεκεηξίνπ 1,32 ΓΔΓ 

Μπνπηάξεο θαη Τηφο 1,33 ΜΠΟΚΑ 

Spider - Πέηζηνο Ν. θαη Τηνί 1,39 ΠΗΝΣ 

Παξλαζζφο 1,41 ΠΑΡΝ 

Γίαο Ηρζπνθαιιηέξγεηεο 1,51 ΓΗΥΘ 

Πήγαζνο Δθδνηηθή 1,59 ΠΖΓΑ 

Διιεληθή Τθαληνπξγία 1,60 ΔΛΤΦ 

Σξία Άιθα 1,75 ΑΑΑΚ 

Ληβάλε Δθδνηηθφο Οξγαληζκφο 1,78 ΛΗΒΑΝ 

Logismos 1,80 ΛΟΓΟ 

Αηηη-Καη 1,88 ΑΣΣΗΚ 

CPI 1,88 ΠΗ 

Mermeren Komb. A. D. Pr 1,92 ΜΔΡΚΟ 

 

 ηε ζπλέρεηα εθαξκφδνληαη νη αξηζκνδείθηεο ζηηο εηαηξείεο ηνπ δείγκαηνο θαη 

γίλεηαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. εκεηψλεηαη φηη ε εηαηξεία Γίαο 

Ηρζπνθαιιηέξγεηεο δε δεκνζίεπζε νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο 2013 θαη 

επνκέλσο ηα αληίζηνηρα θειηά ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξακέλνπλ θελά. 

 

3.2 Γείθηεο P/E 

 

Ο δείθηεο P/E ππνινγίδεηαη δηαηξψληαο ηε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο κε ηα 

θέξδε αλά κεηνρή ηεο εηαηξείαο. Γηα θάζε κεηνρή ππνινγίζηεθε αξρηθά ν δείθηεο P/E 

ζε εηήζηα βάζε θαη ζηε ζπλέρεηα ν κέζνο φξνο ηνπ δείθηε γηα φιε ηελ πεξίνδν πνπ 

εμεηάδεηαη (2004 – 2013), αιιά θαη γηα θάζε ππνπεξίνδν, πξηλ θαη κεηά ηελ θξίζε 

(2004 – 2008 θαη 2009 – 2013). Δπηπιένλ, γηα θάζε νκάδα κεηνρψλ εμήρζεζαλ νη 
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κέζνη φξνη ηνπ δείθηε P/E γηα θάζε έηνο, αιιά θαη γηα θάζε πεξίνδν. Σα δεδνκέλα 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα θάζε κεηνρή ήηαλ ε ηηκή θιεηζίκαηνο ηεο θαζεκίαο ηελ 

ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ θάζε έηνπο θαη ηα εηήζηα θέξδε αλά κεηνρή, φπσο 

απηά δεκνζηεχηεθαλ ζηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ επηρεηξήζεσλ. Παξαθάησ 

παξνπζηάδεηαη ν πίλαθαο κε ηνπο δείθηεο P/E ησλ κεηνρψλ πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο. 

 

Πίλαθαο 3: Ο δείθηεο P/E γηα ηηο 20 εηαηξείεο πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο 

 

 

Αξρηθά πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί πσο ηα θελά θειηά ππνδειψλνπλ φηη νη 

επηρεηξήζεηο ηα ζπγθεθξηκέλα έηε εκθάληζαλ δεκίεο θαη επνκέλσο δελ ήηαλ δπλαηφ 

λα ππνινγηζηεί ν δείθηεο P/E. 

 Ο κέζνο φξνο ηνπ δείθηε P/E παξνπζηάδεη κηα ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα θαηά ηελ 

πξψηε πεληαεηία (2004 – 2008) πνπ εμεηάδεηαη. Οη ηηκέο ηνπ δείθηε θπκαίλνληαη απφ 

34,05 κέρξη 44,17 γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, κε ηε κέζε ηηκή λα βξίζθεηαη ζην 

38,98. ρεδφλ φιεο νη επηρεηξήζεηο ήηαλ θεξδνθφξεο απηή ηελ πεληαεηία. Οη εηαηξείεο 

πνπ εκθάληζαλ ηνλ πςειφηεξν κέζν δείθηε P/E ήηαλ ε Σξάπεδα Eurobank Ergasias 

(128,65), ε Δ.Σ.Δ. (90,41), ε Folli Follie (89,67) θαη ε Σξάπεδα Πεηξαηψο (84,37). 

Μπνξνχκε λα πνχκε πσο νη επελδπηέο ήηαλ αηζηφδνμνη γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξεηψλ 
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απηψλ θαη πεξίκελαλ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο 

θεξδνθνξίαο ηνπο. Όιεο ηνπο ήηαλ αμηφινγεο κεηνρέο αθνχ παξνπζίαζαλ κηα 

ζπλέπεηα ζηα θέξδε θαη ε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ησλ κεηνρψλ ηνπο παξέκεηλε ζε 

πςειά επίπεδα θαζ’ φιε ηελ πεξίνδν, κε εμαίξεζε βέβαηα ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ηνπ 

2008 θαη ην μέζπαζκα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

 Σε ρακειφηεξε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε εκθάληζαλ νη εηαηξείεο Alpha Bank 

(4,91), Καξέιηα (6,85) θαη Jumbo (6,99). ε απηέο ηηο κεηνρέο έρνπκε ην ζπλδπαζκφ 

ρακειήο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο θαη πςειψλ θεξδψλ αλά κεηνρή, θάηη πνπ θαζηζηά 

ηηο κεηνρέο απηέο ππνηηκεκέλεο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο. 

 Σε δεχηεξε πεληαεηία πνπ εμεηάδεηαη (2009 – 2013), ν κέζνο δείθηεο P/E 

παξνπζηάδεη κεγάιε δηαθχκαλζε απφ έηνο ζε έηνο. ε απηφ ζπκβάιιεη θαη ην γεγνλφο 

φηη πνιιέο εηαηξείεο απνδείρζεθαλ δεκηνγφλεο απηφ ην δηάζηεκα, νπφηε θάπνηνη 

κεγάινη δείθηεο επεξεάδνπλ πνιχ ην κέζν φξν. Μφιηο επηά επηρεηξήζεηο ζεκείσζαλ 

θέξδε θαη ηα 5 έηε. Οη ηηκέο απηά ηα έηε θπκάλζεθαλ απφ 11,31 κέρξη 3.196,30. Σν 

πξψην έηνο ν δείθηεο είρε ηηκή 702,72. ε απηφ ζπλέβαιε ελ πνιινίο ν πνιχ κεγάινο 

δείθηεο P/E ηεο ηξάπεδαο Eurobank Ergasias ιφγσ ησλ πνιχ κηθξψλ θεξδψλ πνπ 

εκθάληζε. Κάηη παξφκνην έγηλε θαη ην 2013, φπνπ ε ΔΥΑΔ θαηέγξαςε θέξδε χςνπο 

κφιηο 13.000 επξψ κε απνηέιεζκα λα εκθαλίζεη έλαλ ηεξάζηην δείθηε P/E 

(40.226,81). Δπίζεο, ε Λάκςα εκθάληζε κηθξά θέξδε ζε δχν έηε (2009, 2013) κε 

απνηέιεζκα λα έρεη θαη απηή κεγάιν κέζν P/E γηα ηελ πεληαεηία. Δμαηξνπκέλσλ 

απηψλ ησλ ηξηψλ, ηε κεγαιχηεξε κέζε ηηκή P/E είρε ε ΔΣΔ κε 101,36, ε νπνία 

εκθάληζε θέξδε κφλν ζε δχν έηε. Σε ρακειφηεξε ηηκή είραλ νη κεηνρέο ησλ Alpha 

Bank (2,28), Καξέιηα (8,79) θαη ΟΠΑΠ (8,97). Οη δχν ηειεπηαίεο είραλ κηα ζηαζεξή 

θεξδνθνξία πνπ δηαηήξεζε ηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ ηνπο ζε πςειά επίπεδα, παξά ηηο 

δπζθνιίεο πνπ επέθεξε ε νηθνλνκηθή θξίζε. Σέινο, ε εηαηξεία Μπηηιελαίνο ήηαλ 

δεκηνγφλα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο. 

 Δμεηάδνληαο ηε δεθαεηία σο πξνο ην ζχλνιν ηεο, παξαηεξνχκε φηη ε κέζε 

ηηκή ηνπ δείθηε P/E αλέξρεηαη ζην 344,65. Ζ ΔΥΑΔ θαη ε Σξάπεδα Eurobank 

Ergasias εκθαλίδνπλ εμαηξεηηθά πςεινχο δείθηεο ιφγσ ηνπ δεηήκαηνο πνπ 

πξναλαθέξζεθε. Αλ εμαηξέζνπκε απηέο ηηο δχν, ηνπο κεγαιχηεξνπο δείθηεο 

εκθαλίδνπλ νη εηαηξείεο Λάκςα (289,72), ΔΣΔ (93,54) θαη Σξάπεδα Πεηξαηψο (72,70), 

ελψ ηνπο κηθξφηεξνπο νη Alpha Bank (4,16), Καξέιηα (7,82) θαη Jumbo (9,00). 
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 Αθνινπζεί ν πίλαθαο κε ηνπο δείθηεο P/E ησλ κεηνρψλ ρακειήο 

θεθαιαηνπνίεζεο. 

 

Πίλαθαο 4: Ο δείθηεο P/E γηα ηηο 20 εηαηξείεο ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο 

 

 

 Γηεπθξηλίδεηαη θαη πάιη φηη ηα θελά θειηά αθνξνχλ ρξήζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη 

επηρεηξήζεηο εκθάληζαλ δεκίεο. 

 Σελ πεληαεηία 2004 – 2008 παξαηεξνχληαη ζηαζεξά κεγάιεο ηηκέο ζην δείθηε 

P/E. Οη ηηκέο θπκαίλνληαη απφ 128,54 έσο 355,67 κε ηε κέζε ηηκή λα βξίζθεηαη ζην 

258,12. Σηο κεγαιχηεξεο ηηκέο εκθάληζαλ νη εηαηξείεο Πήγαζνο Δθδνηηθή (1.832,14) 

θαη Logismos (1.078,92), θπξίσο φκσο ιφγσ ησλ πςειψλ δεηθηψλ πνπ εκθάληζαλ ζε 

έλα έηνο. Απηφ δείρλεη φηη είραλ ππεξηηκεζεί απφ ηνπο επελδπηέο αθνχ ηα θέξδε αλά 

κεηνρή ήηαλ πνιχ κηθξά ζε ζρέζε κε ηε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή πνπ επηθξαηνχζε. 

 Σνπο ρακειφηεξνπο δείθηεο έρνπλ κε δηαθνξά νη εηαηξείεο Γίαο 

Ηρζπνθαιιηέξγεηεο (6,05) θαη Mermeren Komb. A. D. Pr. (14,84). Οη δχν απηέο 

εηαηξείεο παξνπζίαζαλ ζεκαληηθά θέξδε αλά κεηνρή θαη ηα πέληε έηε θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο ειθπζηηθέο ηηκέο ησλ κεηνρψλ ηνπο, κπνξνχκε λα πνχκε πσο ήηαλ 

ππνηηκεκέλεο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο κεηνρέο. 
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 Καηά ηελ επφκελε πεληαεηία (2009 – 2013) παξαηεξνχκε φηη ε πιεηνλφηεηα 

ησλ επηρεηξήζεσλ εκθάληζε δεκίεο ζε πνιιά έηε. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο 

φηη 11 εηαηξείεο εκθάληζαλ κφλν δεκίεο θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε πεληαεηία, ελψ ε 

κνλαδηθή εηαηξεία πνπ εκθάληζε κφλν θέξδε ήηαλ ε Logismos. Οη κέζνη φξνη ησλ 

δεηθηψλ P/E πέθηνπλ αηζζεηά ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεληαεηία. Σε 

κεγαιχηεξε ηηκή παξνπζηάδεη ε εηαηξεία Dionic κε 345,35, πνπ φκσο εκθάληζε θέξδε 

κφλν κηα ρξνληά. Σε ρακειφηεξε ηηκή έρεη ε Mermeren Komb. A. D. Pr. κε 10,57, 

πνπ ζεκείσζε θέξδε ηα ηέζζεξα απφ ηα πέληε έηε. 

 Δμεηάδνληαο ζπλνιηθά φια ηα έηε βιέπνπκε φηη ν κέζνο δείθηεο P/E γηα φιεο 

ηηο κεηνρέο είλαη 212,75. Σηο κεγαιχηεξεο ηηκέο εκθαλίδνπλ νη Πήγαζνο Δθδνηηθή 

(1.386,62) θαη Υαηδεθξαληψηε Δ. Τηνί (614,22). ηνλ αληίπνδα, ηνπο κηθξφηεξνπο 

δείθηεο εκθαλίδνπλ νη Mermeren Komb. A. D. Pr. (12,94) θαη Γίαο Ηρζπνθαιιηέξγεηεο 

(19,93). Ζ πξψηε παξνπζίαζε κηα ζηαζεξφηεηα ζηελ θεξδνθνξία ηεο θαη κπνξνχκε 

λα πνχκε πσο ήηαλ ππνηηκεκέλε απφ ηνπο επελδπηέο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο κεηνρέο. 

 πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε πσο νη εηαηξείεο πςειήο 

θεθαιαηνπνίεζεο εκθάληζαλ θαηά κέζν φξν ζηε δεθαεηία κεγαιχηεξνπο δείθηεο P/E 

απφ φηη νη εηαηξείεο κηθξήο θεθαιαηνπνίεζεο. Απηφ εμεγείηαη αθελφο απφ ηελ 

ηθαλφηεηα ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη αθεηέξνπ απφ ηε δηαρξνληθή πξνηίκεζε πνπ δείρλνπλ νη 

επελδπηέο ζε απηέο, έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ εηαηξεηψλ κηθξήο θεθαιαηνπνίεζεο. 

 

3.3 ρέζε ηνπ δείθηε P/E κε ηε ρξεκαηηζηεξηαθή απφδνζε ησλ κεηνρψλ 

 

ε απηή ηελ ελφηεηα ζα εμεηάζνπκε ηε ζρέζε πνπ έρεη ε πνξεία ηνπ δείθηε P/E κε 

ηελ απφδνζε ησλ κεηνρψλ. Οη θαηεγνξίεο ησλ κεηνρψλ πςειήο θαη κηθξήο 

θεθαιαηνπνίεζεο ρσξίζηεθαλ ε θαζεκία ζε νκάδεο κεηνρψλ αλάινγα κε ην κέζν 

δείθηε P/E πνπ εκθάληζαλ γηα φιε ηε δεθαεηία πνπ εμεηάδεηαη (2004 – 2013). Σν φξην 

δηαρσξηζκνχ ησλ κεηνρψλ νξίζηεθε ζηελ ηηκή 40 ηνπ δείθηε. Ζ απφδνζε ησλ 

κεηνρψλ ππνινγίζηεθε ζε εηήζηα βάζε γηα φιε ηελ πεξίνδν. 

 Παξαθάησ αθνινπζνχλ νη πίλαθεο κε ηηο κεηνρέο πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο. 
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Πίλαθαο 5: Ζ ζρέζε ηνπ δείθηε P/E κε ηελ απφδνζε ησλ κεηνρψλ πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο (κεηνρέο 

κε ρακειφ P/E) 

 

 

 ηνλ πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη νη κεηνρέο πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο πνπ είραλ 

κέζν P/E δεθαεηίαο κε ηηκή κέρξη 40. Παξαηεξνχκε φηη θαηά ηελ πξψηε πεληαεηία, ν 

δείθηεο P/E ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ κεησλφηαλ ζπλερψο. Οη απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ 

αληηζέησο, ζεκείσζαλ αχμεζε θαηά ηα ηξία πξψηα ρξφληα, κε θζίλνληα φκσο ξπζκφ. 

Δπνκέλσο, θαηά ηα έηε 2005 – 2007 ππάξρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζε απηά 

ηα δχν ζηνηρεία. Σν 2008 κφλν, παξαηεξείηαη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν. Ο 

κέζνο δείθηεο P/E κεηψζεθε ζην 10,12, φπσο θαη νη απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ πνπ κέζα 

ζε έλα έηνο έραζαλ ην 53,61% ηεο αμίαο ηνπο. πλνιηθά ζηελ πεληαεηία ε αμία ησλ 

κεηνρψλ κεηψζεθε νξηαθά θαηά 2,01%. 

 Καηά ηελ επφκελε πεληαεηία, παξαηεξείηαη ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην 

κέζν δείθηε P/E θαη ηε κέζε απφδνζε ησλ κεηνρψλ ησλ επηιεγκέλσλ εηαηξεηψλ θαη 

ηα πέληε έηε. Σηο ρξνληέο 2009, 2012 θαη 2013 ην κέζν P/E ησλ εηαηξεηψλ απμήζεθε, 

φπσο ζπλέβε θαη κε ηε κέζε απφδνζε ησλ κεηνρψλ ηνπο. Αληίζεηα, ην 2010 θαη ην 

2011 θαη νη δχν κεηαβιεηέο θηλήζεθαλ πησηηθά.  
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 Όζνλ αθνξά ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ δχν πεληαεηηψλ, ηε δεχηεξε πεληαεηία ην 

κέζν P/E απμήζεθε, θάηη πνπ έγηλε θαη κε ηε κέζε απφδνζε ησλ κεηνρψλ. 

 

Πίλαθαο 6: Ζ ζρέζε ηνπ δείθηε P/E κε ηελ απφδνζε ησλ κεηνρψλ πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο (κεηνρέο 

κε πςειφ P/E) 

 

 

 ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη εηαηξείεο πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο 

πνπ είραλ κέζν P/E θαηά ηε δεθαεηία 2004 – 2013 κεγαιχηεξν ηνπ 40. Καηά ηελ 

πξψηε πεληαεηία έρνπκε ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο δχν κεηαβιεηέο ηελ ηξηεηία 

2006 – 2008. Σν έηνο 2005 θηλήζεθαλ πξνο ηελ αληίζεηε πνξεία. 

 Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε παξαηεξείηαη πιήξεο ζεηηθή ζπζρέηηζε ησλ δχν 

κεηαβιεηψλ θαηά ηε δεχηεξε πεληαεηία, αθνχ θαη ηα πέληε έηε νη κέζεο απνδφζεηο 

ησλ κεηνρψλ αθνινχζεζαλ ηελ πνξεία ηνπ κέζνπ δείθηε P/E.  

 Σε δεχηεξε πεληαεηία έρνπκε εληππσζηαθή άλνδν ηνπ δείθηε P/E ζε ζρέζε κε 

ηελ πξψηε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε κέζε απφδνζε ησλ κεηνρψλ ζεκείσζε πηψζε 

θαηά 29,71%. 

 πγθξίλνληαο θαη ηηο δχν ππννκάδεο ησλ κεηνρψλ πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο 

παξαηεξνχκε ηελ πιήξε ζεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ κέζνπ δείθηε P/E κε ηε κέζε απφδνζε 
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ησλ κεηνρψλ θαηά ηε δεχηεξε πεληαεηία. Αληηζέησο, θαηά ηελ πξψηε πεληαεηία νη 

δχν απηέο κεηαβιεηέο ζε κεξηθά έηε θηλήζεθαλ πξνο ηελ αληίζεηε πνξεία. 

 Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ κεηνρψλ ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο. 

 

Πίλαθαο 7: Ζ ζρέζε ηνπ δείθηε P/E κε ηελ απφδνζε ησλ κεηνρψλ ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο (κεηνρέο 

κε ρακειφ P/E) 

 

 

 Όπσο βιέπνπκε, κφιηο ηξεηο εηαηξείεο απφ ηελ θαηεγνξία ησλ κεηνρψλ 

ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο είραλ κέζν P/E δεθαεηίαο κηθξφηεξν απφ 40. Σν έηνο 2005 

ππήξρε ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην κέζν P/E θαη ηε κέζε απφδνζε ησλ κεηνρψλ. 

Σε δηεηία 2006 – 2007 θηλήζεθαλ πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε, ελψ ην 2008 έρνπκε 

θαη πάιη ζεηηθή ζπζρέηηζε. 

 Καηά ηε δεχηεξε πεληαεηία, ην 2009 έρνπκε αξλεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην 

κέζν P/E θαη ηε κέζε απφδνζε ησλ κεηνρψλ, ελψ ην 2010 ζεηηθή. Σν 2011 θακία απφ 

ηηο ηξεηο επηρεηξήζεηο δελ πξαγκαηνπνίεζε θέξδε θαη ζπλεπψο δελ ήηαλ δπλαηφ λα 

ππνινγηζηεί ν δείθηεο P/E. Χο εθ ηνχηνπ, δελ κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηε 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην δείθηε θαη ηελ απφδνζε ησλ κεηνρψλ νχηε απηφ ην έηνο, 

αιιά νχηε θαη ην επφκελν (2012). Σν 2013 είρακε αξλεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο 

δχν κεηαβιεηέο. 

 Αλαθνξηθά κε ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ δχν πεληαεηηψλ, έρνπκε αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην κέζν P/E θαη ηε κέζε απφδνζε ησλ κεηνρψλ, αθνχ ηε 

δεχηεξε πεληαεηία ην κέζν P/E απμήζεθε ελψ ε κέζε απφδνζε ησλ κεηνρψλ 

κεηψζεθε. 
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Πίλαθαο 8: Ζ ζρέζε ηνπ δείθηε P/E κε ηελ απφδνζε ησλ κεηνρψλ ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο (κεηνρέο 

κε πςειφ P/E) 

 

 

 ηνλ πίλαθα 8 παξαζέηνληαη νη κεηνρέο ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο κε κέζν 

P/E γηα ηε δεθαεηία κε ηηκή πάλσ απφ 40. Όπσο βιέπνπκε, νη δεθαεπηά απφ ηηο είθνζη 

κεηνρέο ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο πνπ εμεηάδνληαη, αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία. 

ηελ πξψηε πεληαεηία παξαηεξνχκε φηη ην 2005 θαη ην 2008 ππάξρεη ζεηηθή 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην κέζν δείθηε P/E θαη ηε κέζε απφδνζε ησλ κεηνρψλ. 

Αληηζέησο, ηε δηεηία 2006 – 2007 θηλνχληαη πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε. 

 Σε δεχηεξε πεληαεηία, πέξαλ ηνπ πξψηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν ην κέζν P/E 

κεηψλεηαη ελψ νη απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ απμάλνληαη, ηα ππφινηπα ηέζζεξα έηε 

ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο δχν κεηαβιεηέο. 
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 Πεξλψληαο απφ ηελ πξψηε πεληαεηία ζηε δεχηεξε, βιέπνπκε φηη ππάξρεη 

ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην κέζν P/E θαη ηε κέζε απφδνζε ησλ κεηνρψλ, αθνχ 

θαη νη δχν κεηαβιεηέο κεηψλνληαη. 

 

3.4 Γείθηεο P/BV 

 

Ο δείθηεο P/BV ππνινγίδεηαη δηαηξψληαο ηε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο κηαο 

εηαηξείαο κε ηε ινγηζηηθή ηεο αμία. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε ηεο θάζε κεηνρήο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε ηηκή θιεηζίκαηνο ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ θάζε έηνπο 

θαη ε ινγηζηηθή αμία, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ. Ζ ινγηζηηθή αμία ππνινγίδεηαη αλ δηαηξέζνπκε ηα ίδηα 

θεθάιαηα κηαο εηαηξείαο κε ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηεο.  

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, γεληθά, φζν πην ρακειή 

είλαη ε ηηκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε ηφζν πην ππνηηκεκέλε ζεσξείηαη κηα κεηνρή. 

Γηα λα θαηαιήμεη φκσο ν επελδπηήο, κε ηε κειέηε απηνχ ηνπ δείθηε, ζε θάπνην 

ζπκπέξαζκα ζρεηηθά κε ην αλ κηα κεηνρή απνηειεί θαιή επελδπηηθή επηινγή ή φρη, 

πξέπεη λα εμεηάζεη ηφζν ην ξπζκφ αλάπηπμεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, φζν 

θαη ηνπο ππφινηπνπο αξηζκνδείθηεο. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ν πίλαθαο κε ηηο ηηκέο 

ηνπ δείθηε γηα ηηο κεηνρέο πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο. 
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Πίλαθαο 9: Ο δείθηεο P/BV γηα ηηο εηαηξείεο πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο 

 

 

 Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα θελά θειηά ππνδειψλνπλ φηη νη επηρεηξήζεηο 

εκθάληζαλ αξλεηηθά ίδηα θεθάιαηα ηα ζπγθεθξηκέλα έηε θαη επνκέλσο δελ 

ππνινγίζηεθε ν δείθηεο P/BV. 

 Σελ πεληαεηία 2004 – 2008 ε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε είλαη 4,96, κε ηηο ηηκέο λα 

θπκαίλνληαη απφ 2,51 έσο 6,34. Σηο κεγαιχηεξεο ηηκέο ζε απηφ ην δηάζηεκα 

εκθάληζαλ νη Σξάπεδα Eurobank Ergasias (19,56), ΟΠΑΠ (15,99), ΔΣΔ (10,24) θαη 

Σξάπεδα Πεηξαηψο (10,03). Οη κεηνρέο ησλ εηαηξεηψλ απηψλ κπνξνχλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ αθξηβέο ζε ζρέζε κε ηελ θαζαξή ηνπο ζέζε γηα ην δηάζηεκα πνπ 

εμεηάδεηαη. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηξεηο απφ ηηο ηέζζεξηο πξναλαθεξζείζεο εηαηξείεο 

είλαη ηξάπεδεο. 

 Αληηζέησο, ρακειέο ηηκέο ζην ζπγθεθξηκέλν δείθηε εκθάληζαλ νη Alpha Bank 

(0,88), ΓΔΖ (0,99) θαη ΔΤΓΑΠ (0,99). Απηέο νη κεηνρέο ζεσξνχληαη ππνηηκεκέλεο, 

ζχκθσλα κε ην δείθηε P/BV, αθνχ νη ηηκέο ηνπο είλαη κηθξφηεξεο ηνπ 1, θάηη πνπ ηηο 

θαζηζηά ειθπζηηθέο γηα ηνπο επελδπηέο. 
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 Καηά ηε δεχηεξε πεληαεηία, έρνπκε κείσζε ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ δείθηε ζην 

2,19, θάηη πνπ ζπλέβε θπξίσο ιφγσ ηεο απφηνκεο κείσζεο ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ 

ιφγσ ηεο νηθνλνκηθέο θξίζεο θαη ηεο παξακνλήο ηνπο ζε ρακειά επίπεδα φιν απηφ ην 

δηάζηεκα. 18 απφ ηηο 20 κεηνρέο εκθάληζαλ κηθξφηεξν δείθηε θαηά ηε δεχηεξε 

πεληαεηία. Σε κεγαιχηεξε ηηκή ζε απηή ηελ πεξίνδν είραλ νη Folli Follie (7,67) θαη 

Λάκςα (6,03). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 5 εηαηξείεο είραλ δείθηε κηθξφηεξν ηεο 

κνλάδαο, κε ηελ Alpha Bank λα εκθαλίδεη θαη πάιη ηε κηθξφηεξε ηηκή (0,10).  

 Όζνλ αθνξά νιφθιεξε ηε δεθαεηία, ε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε δηακνξθψλεηαη 

ζην 3,77. Σε κεγαιχηεξε κέζε ηηκή είραλ ε Σξάπεδα Eurobank Ergasias (13,51) θαη ν 

ΟΠΑΠ (10,18). Οη δχν απηέο κεηνρέο είραλ πνιχ πςειή ηηκή ζην δείθηε κέρξη ην 

2009, θάηη πνπ ηηο θαζηζηνχζε ππεξηηκεκέλεο, αθνχ νη επελδπηέο έπξεπε λα 

πιεξψζνπλ πνιιέο θνξέο ηελ αμία ηεο θαζαξήο ζέζεο ησλ εηαηξεηψλ απηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο, ελψ ζηε ζπλέρεηα θαη κέρξη ην 2013 ε 

ηηκή ηνπο ζεκείσζε ζεκαληηθή πηψζε. 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, πνιχ ρακειέο ηηκέο γηα ηε δεθαεηία εκθάληζαλ ε Alpha 

Bank (0,49), ε ΓΔΖ (0,66) θαη ε ΔΤΓΑΠ (0,81). χκθσλα κε απηφ ην δείθηε, νη 

ζπγθεθξηκέλεο κεηνρέο ήηαλ ππνηηκεκέλεο, θαζψο εκθάληζαλ πνιχ κηθξέο ηηκέο θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο. 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ν πίλαθαο κε ηηο ηηκέο ηνπ δείθηε P/BV γηα ηηο 

κεηνρέο ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο.  
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Πίλαθαο 10: Ο δείθηεο P/BV γηα ηηο εηαηξείεο ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο 

 

  

εκεηψλεηαη φηη θαη εδψ ηα θελά θειηά ππνδειψλνπλ πσο νη εηαηξείεο 

εκθάληζαλ αξλεηηθά ίδηα θεθάιαηα θαηά ηα ζπγθεθξηκέλα έηε. 

Σελ πξψηε πεληαεηία ε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε είλαη 1,52. Σε κεγαιχηεξε ηηκή 

εκθαλίδνπλ ε Πήγαζνο Δθδνηηθή (4,01) θαη ε Dionic (3,60). Σν δηάζηεκα απηφ 

βιέπνπκε φηη πνιιέο εηαηξείεο εκθάληζαλ κηθξφ δείθηε. Δλδεηθηηθφ είλαη ην γεγνλφο 

πσο 8 εηαηξείεο είραλ δείθηε κηθξφηεξν ηεο κνλάδαο. Γηα απηέο ηηο κεηνρέο κπνξνχκε 

λα πνχκε πσο ήηαλ θζελέο εθείλε ηελ πεξίνδν ζπγθξηηηθά κε ηα ίδηα θεθάιαηα ηνπο. 

Σε κηθξφηεξε ηηκή είρε ε Διιεληθή Τθαληνπξγία (0,35).  

Σε δεχηεξε πεληαεηία ε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε παξακέλεη ζηα ίδηα επίπεδα 

(1,54). Σηο κεγαιχηεξεο ηηκέο εκθαλίδνπλ νη εηαηξείεο Dionic (7,57) θαη Σξία Άιθα 

(4,70), πνπ ήηαλ ζρεηηθά αθξηβέο αθνχ αμίδαλ πνιιέο θνξέο ηελ θαζαξή ηνπο ζέζε. 

Απφ ηελ άιιε, 11 εηαηξείεο είραλ δείθηε κηθξφηεξν ηνπ 1, κε ηελ εηαηξεία Μπνπηάξεο 

θαη Τηφο λα εκθαλίδεη ηε κηθξφηεξε ηηκή (0,14). 

Ζ κέζε ηηκή ηεο δεθαεηίαο αλέξρεηαη ζην 1,49. εκεηψλεηαη πσο ε ηηκή ηνπ 

δείθηε γηα φιε ηε δεθαεηία δελ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκεηηθφ κέζν ησλ ηηκψλ ησλ δχν 
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πεληαεηηψλ, θαζψο θαηά ηε δεχηεξε πεξίνδν, κεξηθέο εηαηξείεο είραλ αξλεηηθά ίδηα 

θεθάιαηα γηα πνιιά ρξφληα. 

Σηο κεγαιχηεξεο ηηκέο γηα φιε ηελ πεξίνδν είραλ ε Dionic (5,36) θαη ε Σξία 

Άιθα (3,95). Αληηζέησο, ηε κηθξφηεξε ηηκή είρε ε Διιεληθή Τθαληνπξγία (0,26). 

Δίλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο πσο 8 εηαηξείεο εκθάληζαλ κέζε ηηκή γηα ηε δεθαεηία 

κηθξφηεξε ηεο κνλάδαο. Γεληθά, νη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο είραλ κηθξνχο δείθηεο θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. 

Παξαηεξψληαο ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ δείθηε P/BV ζην 

δείγκα ησλ κεηνρψλ, βιέπνπκε φηη νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο 

ήηαλ κεγαιχηεξεο απφ ηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο, ηφζν θαηά 

ηελ πξψηε, φζν θαη θαηά ηε δεχηεξε πεληαεηία. Απηφ ζεκαίλεη νπζηαζηηθά, πσο νη 

επελδπηέο ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ πεξηζζφηεξεο θνξέο ηε ινγηζηηθή αμία 

ησλ κεηνρψλ κεγάιεο θεθαιαηνπνίεζεο πξνθεηκέλνπ λα ηηο αγνξάζνπλ, θάηη πνπ 

κεξηθέο θνξέο νδήγεζε ζηελ ππεξηίκεζε ησλ κεηνρψλ απηψλ. Αληηζέησο, νη 

δηαρξνληθά ρακειέο ηηκέο ηνπ δείθηε ζηηο κεηνρέο κηθξήο θεθαιαηνπνίεζεο 

θαηαδεηθλχεη ην γεγνλφο πσο νη επελδπηέο δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ 

παξαπάλσ απφ 2-3 θνξέο ηε ινγηζηηθή αμία ησλ εηαηξεηψλ απηψλ. 

 

3.5 Γείθηεο P/S 

 

Ο δείθηεο P/S ππνινγίδεηαη δηαηξψληαο ηελ θεθαιαηνπνίεζε κηαο εηαηξείαο κε ηηο 

πσιήζεηο απηήο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θεθαιαηνπνίεζεο ησλ 40 εηαηξεηψλ ηνπ 

δείγκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε ηηκή θιεηζίκαηνο ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ 

θάζε έηνπο θαη ν κέζνο φξνο ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο θαζεκίαο ζε θπθινθνξία. Όζνλ 

αθνξά ηηο πσιήζεηο, ηα δεδνκέλα εμήρζεζαλ απφ ηνπο δεκνζηεπκέλνπο ηζνινγηζκνχο 

ησλ επηρεηξήζεσλ. Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, φζν πην κηθξφο 

είλαη ν δείθηεο γηα θάπνηα εηαηξεία, ηφζν πην ειθπζηηθή ζεσξείηαη ε ηηκή ηεο κεηνρήο 

ηεο. Γελ κπνξνχκε βέβαηα λα βγάινπκε θάπνην αζθαιέο ζπκπέξαζκα κε ηε κειέηε 

κφλν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ηνπ δείθηε γηα 

ηηο κεηνρέο κεγάιεο θεθαιαηνπνίεζεο. 
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Πίλαθαο 11: Ο δείθηεο P/S γηα ηηο εηαηξείεο πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο 

 

 

 Αξρηθά, δηεπθξηλίδεηαη φηη δελ ππάξρνπλ ηηκέο ζηα έηε 2009 θαη 2010 ζηελ 

επηρείξεζε Μπηηιελαίνο επεηδή, ζχκθσλα κε ηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο, απηή δελ πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ηα ζπγθεθξηκέλα έηε.  

Ο κέζνο φξνο ηεο πξψηεο πεληαεηίαο είλαη 248,26 θαη νη ηηκέο θπκαίλνληαη 

απφ 19,58 κέρξη 1.035,62. Σν 2004 ν κέζνο δείθηεο είλαη ηφζν πςειφο ιφγσ ηεο πνιχ 

κεγάιεο ηηκήο πνπ εκθαλίδεη ε εηαηξεία ΔΥΑΔ (20.542,41). Ζ ηηκή είλαη ηφζν κεγάιε 

γηαηί ην ζπγθεθξηκέλν έηνο εκθάληζε πσιήζεηο χςνπο κφιηο 16.000 επξψ. Σν 

κεγαιχηεξν δείθηε P/S εκθαλίδνπλ, πέξαλ ηεο ΔΥΑΔ, νη εηαηξείεο Μπηηιελαίνο 

(432,22) θαη Διιάθησξ (226,56). Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε νη πςεινί δείθηεο είλαη 

απνηέιεζκα ρακειψλ πσιήζεσλ γηα ηα έηε 2007 θαη 2008.  Απηφ ζεκαίλεη φηη  νη 

επελδπηέο ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν πιήξσλαλ αθξηβά θάζε επξψ πσιήζεσλ ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξεηψλ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην κηθξφηεξν δείθηε εκθαλίδνπλ νη ΔΛ.ΠΔ. (0,43), 

Καξέιηα (0,43) θαη Μφηνξ Όηι (0,48). Οη ζπγθεθξηκέλεο κεηνρέο θαίλνληαλ 

ειθπζηηθέο ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, αιιά δελ κπνξνχκε λα πνχκε ηίπνηα κε 
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βεβαηφηεηα ρσξίο λα εμεηάζνπκε παξάιιεια ην πεξηζψξην θέξδνπο θαη ην πνζνζηφ 

ρξένπο ησλ εηαηξεηψλ απηψλ. 

Σελ πεληαεηία 2009 – 2013 ν κέζνο δείθηεο P/S ησλ εηαηξεηψλ είλαη 

κηθξφηεξνο, κε ηηκή 89,88. Οη ηηκέο θπκάλζεθαλ απφ 20,01 κέρξη 149,88. Σν 

κεγαιχηεξν κέζν φξν εκθάληζε κε δηαθνξά ε εηαηξεία Διιάθησξ (1.684,71), επεηδή 

εκθάληζε ρακειέο πσιήζεηο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο. Ζ εηαηξεία 

Μπηηιελαίνο εκθάληζε επίζεο πςειφ κέζν δείθηε κε ηηκή 40,58. 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ εκθάληζαλ ρακειφ κέζν δείθηε P/S απηή 

ηελ πεξίνδν. Έμη εηαηξείεο (Alpha Bank, ΓΔΖ, ΔΛ.ΠΔ., Καξέιηα, Μφηνξ Όηι θαη 

ΟΠΑΠ) εκθάληζαλ δείθηε κηθξφηεξν ηεο κνλάδαο. Απηέο νη επηρεηξήζεηο 

παξνπζίαζαλ πςειά θέξδε φιε ηελ πεληαεηία θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηνπο, κπνξνχκε λα πνχκε πσο απνηεινχζαλ ειθπζηηθέο 

επελδπηηθέο επηινγέο. 

Όζνλ αθνξά φιε ηε δεθαεηία, ν κέζνο φξνο ηνπ δείθηε P/S αλήιζε ζην 

171,52. Σε κεγαιχηεξε ηηκή εκθάληζε ε ΔΥΑΔ κε 2.091,49, θπξίσο ιφγσ ηεο ηηκήο 

ηνπ δείθηε πνπ είρε ην πξψην έηνο. Δμαηξεηηθά πςειή ηηκή εκθάληζαλ επίζεο νη 

Διιάθησξ (955,63) θαη Μπηηιελαίνο (285,36).  

Οη εηαηξείεο ΓΔΖ, ΔΛ.ΠΔ., Καξέιηα θαη Μφηνξ Όηι εκθάληζαλ κέζν δείθηε 

P/S γηα ηε δεθαεηία κηθξφηεξν ηεο κνλάδαο. Απηφ ην γεγνλφο θαζηζηά ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο κεηνρέο ειθπζηηθέο, δελ κπνξνχλ φκσο λα παξζνχλ επελδπηηθέο 

απνθάζεηο ιακβάλνληαο ππφςελ ηα απνηειέζκαηα κφλν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε. 

Παξαθάησ αθνινπζεί ν πίλαθαο κε ηηο ηηκέο ηνπ δείθηε P/S γηα ηηο κεηνρέο 

ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο.  

 

 

 

 

 

 



68 
 

Πίλαθαο 12: Ο δείθηεο P/S γηα ηηο εηαηξείεο ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο 

 

 

 Σα θειηά ζηελ επηρείξεζε Παξλαζζφο είλαη θελά επεηδή, ζχκθσλα κε ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο, δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πσιήζεηο ζε θαλέλα 

έηνο ηεο δεθαεηίαο πνπ εμεηάδεηαη. Ζ εηαηξεία Μπνπηάξεο θαη Τηφο επίζεο, δελ 

πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ηελ πεξίνδν 2008 – 2013. 

 Σελ πξψηε πεληαεηία πνπ εμεηάδεηαη, ε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε P/S ήηαλ 5,40. 

Οη ηηκέο θπκάλζεθαλ απφ 1,19 έσο 9,16. Σελ πςειφηεξε ηηκή εκθαλίδεη κε δηαθνξά ε 

εηαηξεία Μπνπηάξεο θαη Τηφο κε ηηκή 70,31, ε νπνία φπσο πξναλαθέξζεθε δελ 

πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ην 2008. Αθνινπζνχλ ε Πήγαζνο Δθδνηηθή (6,92) θαη ν 

εθδνηηθφο νξγαληζκφο Ληβάλε (4,65). 

 Πνιιέο εηαηξείεο εκθάληζαλ κηθξφ δείθηε P/S ηε ζπγθεθξηκέλν πεξίνδν. 

πγθεθξηκέλα έμη εηαηξείεο εκθάληζαλ δείθηε κηθξφηεξν ηεο κνλάδαο. Σε κηθξφηεξε 

ηηκή είρε ε CPI κε 0,31. 

 Σελ επφκελε πεληαεηία ν κέζνο δείθηεο P/S ζεκεηψλεη άλνδν κε ηηκή 8,11. Ζ 

κεγαιχηεξε ηηκή παξαηεξήζεθε ην 2010 (27,80), θπξίσο ιφγσ ηνπ πςεινχ δείθηε 

πνπ εκθάληζε ε Πήγαζνο Δθδνηηθή (484,99). Ο δείθηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο 

ήηαλ ηφζν πςειφο ην ζπγθεθξηκέλν έηνο επεηδή νη πσιήζεηο ηεο κεηψζεθαλ 

θαηαθφξπθα ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε (-99,55%). Ζ κηθξφηεξε κέζε ηηκή 
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ηεο πεληαεηίαο ήηαλ 1,03 ην 2013. Σν κεγαιχηεξν κέζν δείθηε γηα ηελ πεξίνδν απηή 

εκθάληζε κε δηαθνξά ε Πήγαζνο Δθδνηηθή (128,82). Αθνινχζεζε ε επηρείξεζε Σξία 

Άιθα κε ηηκή 5,42. 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ρακειήο 

θεθαιαηνπνίεζεο εκθάληζαλ πνιχ κηθξνχο κέζνπο δείθηεο P/S ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεληαεηία. Γέθα εηαηξείεο εκθάληζαλ δείθηε κηθξφηεξν ηεο κνλάδαο, κε ηε κηθξφηεξε 

ηηκή λα έρεη ε Κξέθα κε 0,10. Ο δείθηεο δελ ήηαλ δπλαηφ λα ππνινγηζηεί γηα ηελ 

εηαηξεία Μπνπηάξεο θαη Τηφο, αθνχ φπσο πξναλαθέξζεθε δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

πσιήζεηο ζε θαλέλα έηνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ. 

 Όζνλ αθνξά ην κέζν δείθηε P/S ηεο δεθαεηίαο, απηφο είρε ηηκή 8,39. Σελ 

πςειφηεξε ηηκή είραλ ε Μπνπηάξεο θαη Τηφο (70,31) πνπ φκσο πξαγκαηνπνίεζε 

πσιήζεηο κφλν ηέζζεξα έηε θαη ε Πήγαζνο Δθδνηηθή (67,87). Σν κηθξφηεξν κέζν P/S 

γηα ηε δεθαεηία εκθάληζαλ νη εηαηξείεο CPI (0,23), Διιεληθή Τθαληνπξγία (0,24) θαη 

Παΐξεο Πιαζηηθψλ (0,27). Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο 16 εηαηξείεο εκθάληζαλ ηηκή 

κηθξφηεξε ηνπ 2, θάηη πνπ, βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε, απνηειεί έλα ζεκάδη 

θαιήο επελδπηηθήο επηινγήο. 

 Δμεηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπ δείθηε P/S ζην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ, 

παξαηεξνχκε φηη νη κεηνρέο πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο εκθάληζαλ ηηκέο, θαηά κέζν 

φξν, κεγαιχηεξεο απφ φηη νη εηαηξείεο ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο, θαη ηηο δχν 

πεληαεηίεο. Απηφ δείρλεη φηη νη επελδπηέο ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ 

πεξηζζφηεξεο θνξέο θάζε επξψ πσιήζεσλ ησλ εηαηξεηψλ πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο. Όζνλ αθνξά φιε ηε δεθαεηία, 9 

εηαηξείεο απφ ηελ θαηεγνξία κεηνρψλ κεγάιεο θεθαιαηνπνίεζεο θαη 16 εηαηξείεο απφ 

ηηο κεηνρέο ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο εκθάληζαλ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε κηθξφηεξε 

ηνπ 2, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ απηψλ ειθπζηηθέο. Γελ κπνξνχκε 

λα πάλησο λα απνθαλζνχκε γηα ην αλ απνηεινχζαλ επελδπηηθέο επθαηξίεο, αλ δελ 

εμεηάζνπκε ην πεξηζψξην θαζαξνχ θέξδνπο ησλ εηαηξεηψλ απηψλ, θαζψο κπνξεί νη 

πςειέο πσιήζεηο λα κε κεηαθξάδνληαλ θαη ζε πςειή θεξδνθνξία. 
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3.6 Γείθηεο Πεξηζσξίνπ Μηθηνχ Κέξδνπο 

 

Ο δείθηεο πεξηζσξίνπ κηθηνχ θέξδνπο δείρλεη ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηα 

κηθηά θέξδε ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο πσιήζεηο πνπ απηή πξαγκαηνπνηεί. Τπνινγίδεηαη 

δηαηξψληαο ηα κηθηά θέξδε κε ηηο πσιήζεηο θαη ην απνηέιεζκα καο δείρλεη ηη πνζνζηφ 

ησλ εζφδσλ παξακέλεη ζηελ επηρείξεζε, αλ αθαηξέζνπκε ην θφζηνο πσιεζέλησλ. Σα 

ζηνηρεία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε αληιήζεθαλ απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ. Φπζηθά, φζν κεγαιχηεξνο εκθαλίδεηαη ν 

δείθηεο απηφο ηφζν θαιχηεξνο είλαη, αθνχ κέζσ ηνπ πεξηζσξίνπ κηθηνχ θέξδνπο 

θαιχπηνληαη πνιιά έμνδα ηεο επηρείξεζεο. πλήζσο ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο 

εθθξάδεηαη σο πνζνζηφ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ν πίλαθαο κε ηηο ηηκέο ηνπ 

δείθηε γηα ηηο κεηνρέο πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο. 

 

Πίλαθαο 13: Ο δείθηεο πεξηζσξίνπ κηθηνχ θέξδνπο γηα ηηο εηαηξείεο πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο 

 

 

 Γηεπθξηλίδεηαη πσο ηα θελά θειηά ππνδειψλνπλ φηη νη δεκνζηεπκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ κειεηήζεθαλ, θαηά ηα ζπγθεθξηκέλα έηε δελ αλέθεξαλ 
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ηα κηθηά θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ. Απηφ δε ζπλέβε κε ηελ επηρείξεζε Μπηηιελαίνο, 

πνπ ελψ αλαγξάθνληαλ ηα κηθηά θέξδε, ζχκθσλα κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

δελ πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο θαηά ηα έηε 2009 – 2010. 

 ηηο κεηνρέο κεγάιεο θεθαιαηνπνίεζεο, ε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε πεξηζσξίνπ 

κηθηνχ θέξδνπο θαηά ηελ πξψηε πεληαεηία είλαη 30,38%. Παξαηεξνχκε φηη ε κέζε 

ηηκή ηνπ πεξηζσξίνπ κηθηνχ θέξδνπο παξακέλεη ζρεηηθά ζηαζεξή απηή ηελ πεληαεηία, 

αθνχ θπκαίλεηαη απφ 29,59% κέρξη 36,55%. Σε κεγαιχηεξε ηηκή εκθαλίδνπλ νη 

εηαηξείεο Folli Follie (65,81%) θαη Jumbo (49,92%). Απηφ απνηεινχζε έλα πνιχ 

ελζαξξπληηθφ ζεκάδη γηα ηηο ελ ιφγσ εηαηξείεο, αθνχ ηνπο ήηαλ επθνιφηεξν λα 

θαιχςνπλ άιιεο αλάγθεο ηνπο. Αληηζέησο, ηε ρακειφηεξε ηηκή εκθάληζαλ νη 

εηαηξείεο ΔΛΠΔ (6,23%) θαη Μφηνξ Όηι (6,52%). 

 Σε δεχηεξε πεληαεηία ε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε ζεκείσζε πηψζε ζην 22,46%. 

Σε κεγαιχηεξε ηηκή εκθάληζαλ θαη πάιη ε Jumbo (49,90%) θαη ε Folli Follie 

(48,11%). Απφ ηελ άιιε, πνιχ κηθξά πεξηζψξηα κηθηνχ θέξδνπο εκθάληζαλ νη 

εηαηξείεο Μπηηιελαίνο (1,04%) θαη Μφηνξ Όηι (3,12%). 

 Όζνλ αθνξά φιε ηε δεθαεηία, ε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε ησλ εηαηξεηψλ 

δηακνξθψζεθε ζην 26,04%. Σε κεγαιχηεξε κέζε ηηκή γηα φιν απηφ ην δηάζηεκα 

είραλ νη εηαηξείεο Folli Follie (56,96%) θαη Jumbo (49,91%). Οη ζπγθεθξηκέλεο 

εηαηξείεο ιεηηνπξγνχζαλ δηαρξνληθά κε πςειφ κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο, θάηη πνπ 

θαηάθεξαλ πεξηνξίδνληαο ζε κεγάιν βαζκφ ην θφζηνο ησλ πσιεζέλησλ πξντφλησλ 

ηνπο. Απηφ ηνπο άθελε δηαζέζηκν κεγάιν πνζνζηφ ησλ εζφδσλ ηνπο κε ζθνπφ ηελ 

θάιπςε άιισλ αλαγθψλ. 

 Αληηζέησο, ηε κηθξφηεξε κέζε ηηκή γηα φιε ηε δεθαεηία εκθάληζαλ ε Μφηνξ 

Όηι (4,82%) θαη ε ΔΛΠΔ (5,24%). Σν θφζηνο ησλ πξντφλησλ πνπ πσινχζαλ απηέο νη 

εηαηξείεο απνξξνθνχζε κεγάιν κέξνο ησλ εζφδσλ ηνπο, αιιά θάηη ηέηνην θαίλεηαη 

πσο ηζρχεη γεληθά γηα ηηο πεηξειατθέο εηαηξείεο, αλ αλαινγηζηνχκε πσο θαη νη δχν 

αλήθνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν. 

 ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ν πίλαθαο κε ηηο ηηκέο ηνπ δείθηε γηα ηηο εηαηξείεο 

κηθξήο θεθαιαηνπνίεζεο. 
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Πίλαθαο 14: Ο δείθηεο πεξηζσξίνπ κηθηνχ θέξδνπο γηα ηηο εηαηξείεο ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο 

 

 

 Σα θελά θειηά ππνδειψλνπλ πσο νη εηαηξείεο Μπνπηάξεο θαη Τηφο θαη 

Παξλαζζφο, ζχκθσλα κε ηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο, δελ 

πξαγκαηνπνίεζαλ πσιήζεηο θαηά ηα ζπγθεθξηκέλα έηε. 

 Σελ πξψηε πεληαεηία ε κέζε ηηκή ηνπ κηθηνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ησλ 

εηαηξεηψλ ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο είλαη 34,35%, κε ηα πνζνζηά λα θπκαίλνληαη 

απφ 30,43% έσο 41,11%. Σε κεγαιχηεξε ηηκή εκθαλίδνπλ νη εηαηξείεο Logismos 

(89,42%) θαη Spider – Πέηζηνο Ν. θαη Τηνί (70,42%). Οη δχν απηέο εηαηξείεο ην 

ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα ιεηηνπξγνχζαλ κε πνιχ πςειφ κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο. 

Αληίζεηα, ηε κηθξφηεξε ηηκή εκθάληζε ε Έδξαζε – Φαιιίδαο Υ. κε 8,75%. 

 Καηά ηε δεχηεξε πεληαεηία πνπ εμεηάδεηαη, ε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε 

δηακνξθψζεθε ζην 23,87%. Σε κεγαιχηεξε ηηκή γηα απηφ ην δηάζηεκα είραλ νη 

εηαηξείεο Compucon (80,79%) θαη Logismos (74,38%), ελψ ηε κηθξφηεξε ε Κξέθα κε 

8,60%. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο πσο θάπνηεο εηαηξείεο εκθάληζαλ αξλεηηθφ 

κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο, αθνχ ζε κεξηθά έηε ην θφζηνο πσιεζέλησλ μεπεξλνχζε ηα 

έζνδα απφ ηηο πσιήζεηο ηνπο. 
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 Όζνλ αθνξά ηε δεθαεηία σο πξνο ην ζχλνιν ηεο, ε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε ήηαλ 

29,43%. Σε κεγαιχηεξε ηηκή εκθάληζαλ νη εηαηξείεο Logismos (81,90%) θαη 

Compucon (67,68%). Απηέο νη εηαηξείεο ιεηηνπξγνχζαλ κε πςειφ κηθηφ πεξηζψξην 

θέξδνπο φιν απηφ ην δηάζηεκα, θάηη πνπ ηνπο άθελε δηαζέζηκν κεγάιν κέξνο ησλ 

εζφδσλ ηνπο γηα ηελ θάιπςε άιισλ αλαγθψλ. 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην κηθξφηεξν κέζν πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο γηα φιε 

ηε δεθαεηία εκθάληζαλ νη Έδξαζε – Φαιιίδαο Υ. (0,81%) θαη Κξέθα (9,80%), ελψ 

δχν εηαηξείεο (Αηηη – Καη, Διιεληθή Τθαληνπξγία) είραλ αξλεηηθφ κηθηφ πεξηζψξην 

θέξδνπο ηελ πεξίνδν απηή. Απηέο νη εηαηξείεο δελ θαηάθεξαλ λα ειέγμνπλ ην θφζηνο 

ησλ πσιεζέλησλ πξντφλησλ ηνπο κε ζπλέπεηα ην κηθηφ θέξδνο λα θπκαίλεηαη φιε ηελ 

πεξίνδν ζε ρακειά ή θαη αξλεηηθά επίπεδα. 

 πγθξίλνληαο ηηο δχν νκάδεο κεηνρψλ, παξαηεξνχκε φηη, έζησ θαη νξηαθά, νη 

εηαηξείεο ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο ιεηηνπξγνχζαλ κε πςειφηεξν κηθηφ πεξηζψξην 

θέξδνπο απφ φηη νη εηαηξείεο πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο. Βιέπνπκε επίζεο, φηη ιίγεο 

εηαηξείεο θαηάθεξαλ λα δηαηεξήζνπλ έλα ζηαζεξά πςειφ πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. 

 

3.7 Γείθηεο Πεξηζσξίνπ Καζαξνχ Κέξδνπο 

 

 Ο δείθηεο πεξηζσξίνπ θαζαξνχ θέξδνπο είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο δείθηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ππνινγίδεηαη δηαηξψληαο ηα θαζαξά θέξδε 

κεηά θφξσλ κε ηηο πσιήζεηο. Δθθξάδεη ην πνζνζηφ ησλ εζφδσλ απφ ηηο πσιήζεηο πνπ 

παξακέλνπλ ζηελ επηρείξεζε σο θέξδε. Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην, φζν κεγαιχηεξνο είλαη απηφο ν δείθηεο ηφζν θαιχηεξνο είλαη γηα ηελ 

επηρείξεζε. Σα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

δείθηε, δειαδή ηα θέξδε κεηά θφξσλ θαη νη πσιήζεηο, αληιήζεθαλ απφ ηηο εηήζηεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ν πίλαθαο 

κε ηηο ηηκέο ηνπ δείθηε γηα ηηο εηαηξείεο πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο. 
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Πίλαθαο 15: Ο δείθηεο πεξηζσξίνπ θαζαξνχ θέξδνπο γηα ηηο εηαηξείεο πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο 

 

 

 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα θειηά πνπ αθνξνχλ ηελ επηρείξεζε Μπηηιελαίνο θαηά ηα 

έηε 2009 θαη 2010 είλαη θελά επεηδή, ζχκθσλα κε ηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πσιήζεηο εθείλν ην δηάζηεκα. 

 Σελ πξψηε πεληαεηία πνπ εμεηάδεηαη, ε κέζε ηηκή ηνπ θαζαξνχ πεξηζσξίνπ 

θέξδνπο ησλ εηαηξεηψλ πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο είλαη 2.200,86%. Φπζηθά, πξφθεηηαη 

γηα έλα ππεξβνιηθά κεγάιν πνζνζηφ πνπ πξνθχπηεη θαηά κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ηηκέο 

πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο εηαηξείεο Διιάθησξ, ΔΥΑΔ θαη Μπηηιελαίνο. χκθσλα κε ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ απηψλ, νη δχν πξψηεο απνδίδνπλ απηή ηε 

κεγάιε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο πσιήζεηο θαη ηα θαζαξά θέξδε ζε έζνδα απφ 

κεξίζκαηα, ελψ ε ηειεπηαία ζε έζνδα απφ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο. Δάλ εμαηξεζνχλ 

απηέο νη ηξεηο εηαηξείεο, ην κεγαιχηεξν κέζν θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο εκθαλίδνπλ 

νη Folli Follie (31,25%) θαη Alpha Bank (26,42%). 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, απηφ ην δηάζηεκα δελ απνδείρζεθαλ πνιχ απνδνηηθέο 

νη επηρεηξήζεηο ΓΔΖ θαη ΔΛΠΔ, αθνχ εκθάληζαλ πνιχ ρακειφ θαζαξφ πεξηζψξην 

θέξδνπο, κφιηο 1,83% θαη 2,67% αληίζηνηρα. 

 Σε δεχηεξε πεληαεηία ε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε δηακνξθψλεηαη ζην -213,35%. 

Καη εδψ φκσο, ε κέζε ηηκή απηή νθείιεηαη ζην πνζνζηφ πνπ εκθαλίδεη ε εηαηξεία 
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Διιάθησξ. Σν κεγαιχηεξν θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο απηφ ην δηάζηεκα έρνπλ νη 

ΔΥΑΔ (69,32%) θαη Folli Follie (54,87%). 

 Αληίζεηα, 10 εηαηξείεο εκθάληζαλ αξλεηηθφ πεξηζψξην θαζαξνχ θέξδνπο απηφ 

ην δηάζηεκα, δείγκα ηνπ φηη δελ θαηάθεξαλ λα πεξηνξίζνπλ ηα έμνδα ηνπο θαη λα ηα 

θαιχςνπλ κέζσ ησλ εζφδσλ απφ ηηο πσιήζεηο. ε απηφ βέβαηα ζπκβάιιεη θαη ε 

νηθνλνκηθή θξίζε πνπ επεξέαζε πνιχ ηε ρψξα καο ην δηάζηεκα απηφ. 

 Όζνλ αθνξά φιε ηε δεθαεηία, ε κέζε ηηκή αλήιζε ζην 1.011,89%. Οη ιφγνη 

γηα ηνπο νπνίνπο εκθαλίδεηαη έλα ηφζν κεγάιν πνζνζηφ είλαη νη ίδηνη κε ηνπο 

παξαπάλσ. Σε κεγαιχηεξε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε γηα φιε ηε δεθαεηία, πέξαλ ησλ 

Διιάθησξ, ΔΥΑΔ, Μπηηιελαίνο, εκθάληζε ε Folli Follie κε 43,06%, ε νπνία 

ιεηηνπξγνχζε κε πςειφ πεξηζψξην θέξδνπο ζρεδφλ θαζ’ φιν ην ζπγθεθξηκέλν 

δηάζηεκα. Απηφ ζεκαίλεη φηη θάιππηε φια ηα έμνδα ηεο κέζσ ησλ εζφδσλ απφ ηηο 

πσιήζεηο θαη έλα κεγάιν πνζνζηφ απηψλ παξέκελε ζηελ επηρείξεζε σο θέξδνο. 

 Αληηζέησο, 6 εηαηξείεο εκθάληζαλ αξλεηηθφ κέζν θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο 

γηα ηε δεθαεηία, ελψ 8 είραλ ζεηηθφ πεξηζψξην, αιιά θάησ απφ 10%. Απηφ δείρλεη φηη 

πνιιέο επηρεηξήζεηο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα θαιχπηνπλ επαξθψο ηα έμνδα ηνπο απφ ηηο 

πσιήζεηο, θπξίσο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, κε απνηέιεζκα ζε πνιιά έηε λα 

εκθαλίδνπλ κηθξά θέξδε ή δεκίεο. 

 ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ν πίλαθαο κε ηηο ηηκέο ηνπ δείθηε γηα ηηο εηαηξείεο 

κηθξήο θεθαιαηνπνίεζεο. 
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Πίλαθαο 16: Ο δείθηεο πεξηζσξίνπ θαζαξνχ θέξδνπο γηα ηηο εηαηξείεο ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο 

 

 

 χκθσλα κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ Μπνπηάξεο θαη Τηφο 

θαη Παξλαζζφο, νη επηρεηξήζεηο απηέο δελ πξαγκαηνπνίεζαλ πσιήζεηο ζε θάπνηα έηε. 

Σα θειηά πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απηά ηα έηε έρνπλ παξακείλεη θελά. 

 Σελ πξψηε πεληαεηία, ε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε δηακνξθψλεηαη ζην -11,72%. 

Σε κεγαιχηεξε ηηκή εκθάληζε ε εηαηξεία Mermeren Komb. A. D. Pr. κε 20,42%. 9 

εηαηξείεο είραλ θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο κε αξλεηηθφ πξφζεκν, ελψ 7 εκθάληζαλ 

ζεηηθφ, αιιά πνιχ κηθξφ πνζνζηφ. Μφιηο 2 εηαηξείεο είραλ δηςήθην ζεηηθφ πεξηζψξην 

θαζαξνχ θέξδνπο, θάηη πνπ δείρλεη φηη νη εηαηξείεο ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο, σο 

πξνο ηελ πιεηνλφηεηα ηνπο, δελ κπφξεζαλ λα θαιχςνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο αλάγθεο 

ηνπο κέζα απφ ηηο πσιήζεηο θαη θαηά ζπλέπεηα λα θαλνχλ απνδνηηθέο, ηνπιάρηζηνλ 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα. 

 Καηά ηε δεχηεξε πεληαεηία, ε ηηκή ηνπ δείθηε δηακνξθψζεθε ζην -241,88%, 

θπξίσο ιφγσ ηεο κέζεο ηηκήο πνπ εκθάληζαλ νη εηαηξείεο Αηηη – Καη (-3.202,86%) 

θαη Έδξαζε – Φαιιίδαο Υ. (-425,67%). Απηέο νη εηαηξείεο δελ κπφξεζαλ ζε θακία 

πεξίπησζε λα θαλνχλ απνδνηηθέο, αθνχ δελ θαηάθεξαλ λα ειέγμνπλ ηα έμνδα ηνπο, 

πνπ μεπέξαζαλ θάηα πνιχ ηα έζνδα απφ ηηο πσιήζεηο θαη ηα πέληε έηε. 
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 Σε κεγαιχηεξε ηηκή εκθάληζε θαη πάιη ε Mermeren Komb. A. D. Pr. κε κφιηο 

8,54%, ελψ είλαη αμηνζεκείσην πσο κφλν απηή θαη άιιε κία εηαηξεία (Logismos) 

εκθάληζαλ ζεηηθφ πεξηζψξην θαζαξνχ θέξδνπο. Όιεο νη ππφινηπεο εηαηξείεο 

εκθάληζαλ αξλεηηθφ πνζνζηφ, δείγκα ηνπ βαζκνχ θαηά ηνλ νπνίν επεξέαζε ε 

νηθνλνκηθή θξίζε ηηο εηαηξείεο ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο. 

 Όζνλ αθνξά νιφθιεξε ηε δεθαεηία, ε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε ήηαλ -126,43%. 

ε απηφ ζπλέβαιε ε ηηκή πνπ εκθάληζε ε Αηηη – Καη (-1.601,39%), αιιά θαη νη 

Μπνπηάξεο θαη Τηφο (-229,77%) θαη Έδξαζε – Φαιιίδαο Υ. (-213,27%). Σε 

κεγαιχηεξε κέζε ηηκή γηα απηφ ην δηάζηεκα είρε ε Mermeren Komb. A. D. Pr. κε 

14,48%. Μφιηο ηξεηο εηαηξείεο εκθάληζαλ ζεηηθφ πεξηζψξην θαζαξνχ θέξδνπο θαζ’ 

φιε ηε δεθαεηία. 

 ηνλ αληίπνδα, νη ππφινηπεο επηρεηξήζεηο είραλ αξλεηηθφ πεξηζψξην θέξδνπο 

ζην δηάζηεκα απηφ, θάηη πνπ δείρλεη ηελ πνιχ κεγάιε δπζθνιία πνπ αληηκεηψπηζαλ 

νη εηαηξείεο κηθξήο θεθαιαηνπνίεζεο κε ηελ έιεπζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, 

αλαθνξηθά κε ηελ πξνζπάζεηα θάιπςεο ησλ ζπλνιηθψλ εμφδσλ ηνπο κέζσ ησλ 

εζφδσλ απφ ηηο πσιήζεηο. 

 Παξαηεξψληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπ δείθηε θαη γηα ηηο δχν νκάδεο κεηνρψλ, 

γίλεηαη ζαθέο φηη νη εηαηξείεο πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο ήηαλ πεξηζζφηεξν 

απνδνηηθέο ηφζν πξν θξίζεο, φζν θαη ηελ πεληαεηία πνπ αθνινχζεζε, ζπγθξηηηθά κε 

ηηο εηαηξείεο ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο. Φαίλεηαη ινηπφλ πσο νη ηειεπηαίεο δελ 

θαηάθεξαλ λα πξνζαξκνζηνχλ απνηειεζκαηηθά ζηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ, 

θάηη πνπ πέηπραλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ νη εηαηξείεο κεγάιεο θεθαιαηνπνίεζεο. 

 

3.8 Γείθηεο Ηδίσλ πξνο Ξέλα Κεθάιαηα 

 

Ο δείθηεο ίδηα πξνο μέλα θεθάιαηα δείρλεη ην βαζκφ δαλεηζκνχ κηαο επηρείξεζεο θαη 

θαηά ζπλέπεηα θαλεξψλεη ην επίπεδν ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο πνπ ππάξρεη ζε 

απηήλ. Τπνινγίδεηαη δηαηξψληαο ηα ίδηα θεθάιαηα κε ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ 

ηεο επηρείξεζεο. Σα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε 

αληιήζεθαλ απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ. 
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Γεληθά, ε ηηκή ηνπ δείθηε είλαη απνδεθηή γηα επελδπηέο θαη πηζησηέο φηαλ θπκαίλεηαη 

γχξσ απφ ηε κνλάδα, ην επηζπκεηφ φξην δαλεηζκνχ θάζε επηρείξεζεο σζηφζν, 

εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ν πίλαθαο κε ηηο ηηκέο 

ηνπ δείθηε γηα ηηο εηαηξείεο πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο. 

 

Πίλαθαο 17: Ο δείθηεο ηδίσλ πξνο μέλα θεθάιαηα γηα ηηο εηαηξείεο πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο 

 

 

 Γηεπθξηλίδεηαη πσο ηα θελά θειηά ππνδειψλνπλ φηη νη επηρεηξήζεηο θαηά ηα 

ζπγθεθξηκέλα έηε εκθάληζαλ αξλεηηθά ίδηα θεθάιαηα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ 

ππνινγίζηεθε ν δείθηεο ίδηα πξνο μέλα θεθάιαηα. 

 Σελ πξψηε πεληαεηία ν κέζνο φξνο ηνπ δείθηε δηακνξθψλεηαη ζην 8,56. Ο 

δείθηεο εκθαλίδεηαη πνιχ πςειφο απηφ ην δηάζηεκα, θάηη πνπ νθείιεηαη ζηηο ηηκέο 

πνπ παξνπζηάδνπλ νη εηαηξείεο ΔΥΑΔ (94,69) θαη Διιάθησξ (59,71), πνπ 

ιεηηνπξγνχζαλ κε πνιχ πςειά πνζνζηά ηδίσλ θεθαιαίσλ, ηδίσο θαηά ηελ αξρή ηεο 

πεληαεηίαο. Πέξαλ απηψλ, κεγάιε ηηκή ζην ζπγθεθξηκέλν δείθηε έρεη θαη ε 

επηρείξεζε ΣΗΣΑΝ κε 2,60. Ζ εηαηξεία απηή ην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα ζηεξηδφηαλ 

σο επί ην πιείζηνλ ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο. 
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 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 11 εηαηξείεο εκθάληζαλ δείθηε κηθξφηεξν ηεο κνλάδαο. 

Σηο κηθξφηεξεο ηηκέο, κε δηαθνξά, είραλ νη ηέζζεξηο ηξάπεδεο πνπ απαξηίδνπλ ην 

δείγκα καο. Οη Alpha Bank (0,05), Σξάπεδα Eurobank Ergasias (0,06), Σξάπεδα 

Πεηξαηψο (0,07) θαη ΔΣΔ (0,08) δείρλνπλ φηη γεληθά ν ηξαπεδηθφο θιάδνο ιεηηνπξγεί 

κε πςειά πνζνζηά δαλεηζκνχ. 

 Σε δεχηεξε πεληαεηία ε ηηκή ηνπ δείθηε πέθηεη αηζζεηά, ζην 1,91. Απηφ 

ζπκβαίλεη θπξίσο γηαηί ηα ίδηα θεθάιαηα απνξξφθεζαλ ηηο κεγάιεο δεκίεο πνπ 

πξνέθπςαλ ελ κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, κε απνηέιεζκα ε ζρέζε κεηαμχ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ θαη ζπλνιηθψλ ππνρξεψζεσλ λα κεησζεί. Σε δηακφξθσζε ηεο λέαο ηηκήο 

επεξεάδνπλ θαηά πνιχ νη επηρεηξήζεηο ΔΥΑΔ (20,16) θαη Διιάθησξ (3,15), ζηηο 

νπνίεο ην επίπεδν ησλ ππνρξεψζεσλ αλέβεθε. Μηθξφ επίπεδν δαλεηζκνχ εκθάληζε 

θαη ε επηρείξεζε Καξέιηα (3,30) πνπ θαίλεηαη φηη βαζίζηεθε θαηά πνιχ κεγάιν 

βαζκφ ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο απηφ ην 

δηάζηεκα. 

 ηνλ αληίπνδα, νη ηέζζεξηο ηξάπεδεο ήηαλ θαη πάιη καθξάλ νη επηρεηξήζεηο κε 

ην κεγαιχηεξν επίπεδν δαλεηζκνχ. Όιεο ηνπο είραλ αξλεηηθά ίδηα θεθάιαηα ζε 

θάπνηα έηε, θάηη πνπ είλαη απφξξνηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, πξηλ επηηεπρζεί ε 

αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ θαη εμνκαιπλζεί θάπσο ε θαηάζηαζε. Πέξαλ 

απηψλ, κεγάιν βαζκφ δαλεηαθήο επηβάξπλζεο παξνπζηάδνπλ νη εηαηξείεο Folli Follie 

(0,24) θαη Μφηνξ Όηι (0,29). 

 Όζνλ αθνξά νιφθιεξε ηε δεθαεηία, ε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε είλαη 5,23. Σε 

κεγαιχηεξε ηηκή εκθαλίδνπλ νη εηαηξείεο ΔΥΑΔ (57,42) θαη Διιάθησξ (31,43), πνπ 

ηδίσο θαηά ηα πξψηα έηε βαζίζηεθαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηα ίδηα θεθάιαηα ηνπο. 

Ηζρπξή θεθαιαηαθή δνκή παξνπζηάδνπλ γηα φιν απηφ ην δηάζηεκα θαη νη επηρεηξήζεηο 

Καξέιηα (2,58) θαη ΣΗΣΑΝ (1,77). 

 Αληηζέησο, εμαηξεηηθά πςειφ επίπεδν δαλεηζκνχ εκθάληζαλ νη ηξάπεδεο ηνπ 

δείγκαηνο, Alpha Bank, Σξάπεδα Eurobank Ergasias, Σξάπεδα Πεηξαηψο θαη ΔΣΔ, 

θάηη πνπ φκσο θξίλεηαη θπζηνινγηθφ, βάζεη ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθνπλ. Μηθξή 

ηηκή ζην δείθηε γηα φιν απηφ ην δηάζηεκα εκθάληζαλ επίζεο νη εηαηξείεο Folli Follie 

(0,28) θαη Μφηνξ Όηι (0,32). 
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 ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ν πίλαθαο κε ηηο ηηκέο ηνπ δείθηε γηα ηηο εηαηξείεο 

ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο. 

 

Πίλαθαο 18: Ο δείθηεο ηδίσλ πξνο μέλα θεθάιαηα γηα ηηο εηαηξείεο ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο 

 

 

 Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε νη εηαηξείεο πνπ εκθαλίδνπλ θελά θειηά 

παξνπζίαζαλ αξλεηηθά ίδηα θεθάιαηα θαηά ηα ζπγθεθξηκέλα έηε. 

 Σελ πξψηε πεληαεηία ε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε είλαη 5,20. Ζ ηηκή απηή 

νθείιεηαη θαηά πνιχ ζηνλ πνιχ πςειφ κέζν φξν πνπ εκθάληζε ε επηρείξεζε 

Παξλαζζφο (81,75), πνπ φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα ρξεκαηνδφηεζε ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο ζρεδφλ εμ’ νινθιήξνπ κε ίδηα θεθάιαηα. Σέζζεξηο αθφκε εηαηξείεο 

είραλ δείθηε κε ηηκή άλσ ηνπ 2, θάηη πνπ δείρλεη ηελ πεξηνξηζκέλε δαλεηαθή ηνπο 

επηβάξπλζε. 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηε κηθξφηεξε ηηκή εκθάληζαλ νη εηαηξείεο Γίαο 

Ηρζπνθαιιηέξγεηεο (0,31), Eurobrokers (0,40) θαη Dionic (0,46). Οη εηαηξείεο απηέο 

είραλ ζρεηηθά κηθξφ πνζνζηφ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο. 

 Σε δεχηεξε πεληαεηία ε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε ζεκεηψλεη πηψζε ζην 3,39. Ζ 

εηαηξεία Παξλαζζφο έρεη θαη πάιη κε δηαθνξά ηελ θαιχηεξε ηηκή ηνπ δείθηε (53,32). 
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Αθνινπζνχλ νη Μπνπηάξεο θαη Τηφο (2,35) θαη Mermeren Komb. A. D. Pr. (2.27), 

πνπ είραλ ζηαζεξά πςειέο ηηκέο φιε ηελ πεξίνδν. 

 Αληίζεηα, 15 εηαηξείεο παξνπζηάδνπλ κέζν δείθηε γηα ηελ πεληαεηία 

κηθξφηεξν ηεο κνλάδαο. Σε κηθξφηεξε ηηκή εκθαλίδνπλ νη Eurobrokers (0,09), Γίαο 

Ηρζπνθαιιηέξγεηεο (0,14) θαη Έδξαζε – Φαιιίδαο Υ. (0,14). 

 Ο κέζνο φξνο ηεο δεθαεηίαο δηακνξθψλεηαη ζην 4,32. Σε κεγαιχηεξε ηηκή 

απφ ηελ νκάδα ησλ εηαηξεηψλ ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο παξνπζηάδεη κε δηαθνξά ε 

Παξλαζζφο, ζηελ νπνία ζρεδφλ φια ηα έηε ηα ίδηα θεθάιαηα μεπεξλνχζαλ θαηά πνιχ 

ηηο ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο. Ηθαλνπνηεηηθέο ηηκέο εκθάληζαλ επίζεο νη εηαηξείεο 

Μπνπηάξεο θαη Τηφο (2,63) θαη Logismos (2,06). 

 Απφ ηελ άιιε, 12 εηαηξείεο εκθάληζαλ δείθηε ηδίσλ πξνο μέλα θεθάιαηα γηα 

ηε δεθαεηία κηθξφηεξν ηεο κνλάδαο. Σε κηθξφηεξε ηηκή είρε ε Γίαο 

Ηρζπνθαιιηέξγεηεο κε 0,25. Πνιιέο εηαηξείεο ινηπφλ, ιεηηνπξγνχζαλ κε πςειφ βαζκφ 

δαλεηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ. 

 πγθξίλνληαο ηηο δχν νκάδεο εηαηξεηψλ, παξαηεξνχκε φηη νη εηαηξείεο πςειήο 

θεθαιαηνπνίεζεο εκθαλίδνπλ κηθξφηεξν πνζνζηφ δαλεηζκνχ ηελ πξψηε πεληαεηία 

απφ φηη νη εηαηξείεο ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο. Σν αληίζεην φκσο ζπκβαίλεη ηε 

δεχηεξε πεξίνδν. Ο πςειφο δαλεηζκφο είλαη θάηη πνπ αλεζπρεί πηζησηέο θαη 

επελδπηέο, ην ζεκαληηθφηεξν φισλ φκσο, είλαη ην πφζν απνδνηηθά ρξεζηκνπνηνχληαη 

ηα μέλα θεθάιαηα απφ κηα επηρείξεζε. 

 

3.9 Γείθηεο Απνδνηηθφηεηαο Δλεξγεηηθνχ 

 

Ο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ελεξγεηηθνχ (ROA) απνηειεί έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ δείθηε 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο, αθνχ καο δείρλεη ην βαζκφ 

απνδνηηθφηεηαο κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ην ζχλνιν ησλ επελδπκέλσλ 

θεθαιαίσλ. Τπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηα θαζαξά θέξδε κεηά θφξσλ κε ην 

ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο. Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν δείθηεο ηφζν 

απνδνηηθφηεξα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα επελδπζέληα θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο, 

ν δείθηεο απηφο εθθξάδεηαη ζπλήζσο σο πνζνζηφ θαη νπζηαζηηθά είλαη ε ζπλάξηεζε 
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δχν παξαγφλησλ, ηνπ πεξηζσξίνπ θαζαξνχ θέξδνπο θαη ηεο θπθινθνξηαθήο 

ηαρχηεηαο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ν πίλαθαο 

κε ηηο ηηκέο ηνπ δείθηε γηα ηηο εηαηξείεο πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο. 

 

Πίλαθαο 19: Ο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ελεξγεηηθνχ γηα ηηο εηαηξείεο πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο 

 

 

 Σελ πξψηε πεληαεηία πνπ εμεηάδεηαη ε κέζε απνδνηηθφηεηα ηνπ ελεξγεηηθνχ 

γηα ηηο παξαπάλσ επηρεηξήζεηο είλαη 8,28%. Σε κεγαιχηεξε ηηκή εκθαλίδεη κε 

δηαθνξά ε εηαηξεία ΟΠΑΠ κε 50,90%. Ζ ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία παξνπζηάδεη 

ζηαζεξά κεγάιε απνδνηηθφηεηα ελεξγεηηθνχ φιε απηή ηελ πεξίνδν, θάηη πνπ είλαη 

πνιχ θαιφ γηα ηελ επηρείξεζε. Έπνληαη νη ΔΥΑΔ (18,05%) θαη Jumbo (12,84%). 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρνπλ αξθεηέο εηαηξείεο πνπ εκθαλίδνπλ κηθξή 

απνδνηηθφηεηα ελεξγεηηθνχ γηα ην ίδην δηάζηεκα. Σε κηθξφηεξε ηηκή εκθαλίδνπλ νη 

εηαηξείεο ΓΔΖ (0,61%) θαη Σξάπεδα Πεηξαηψο (0,82%). εκεηψλεηαη φηη θαη νη 

ηέζζεξηο ηξάπεδεο ηνπ δείγκαηνο εκθαλίδνπλ ηηκή ζην δείθηε απνδνηηθφηεηαο ηνπ 

ελεξγεηηθνχ κηθξφηεξε ηνπ 1%. 

 Σε δεχηεξε πεληαεηία ην πνζνζηφ απνδνηηθφηεηαο ελεξγεηηθνχ ησλ 

παξαπάλσ επηρεηξήζεσλ ζεκεηψλεη πηψζε ζην 3,76%.  Ο ΟΠΑΠ ζεκεηψλεη θαη πάιη 
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ηε κεγαιχηεξε ηηκή κε δηαθνξά, αθνχ κε δείθηε ίζν κε 34,18% απνηειεί καθξάλ ηελ 

εηαηξεία κε ηελ θαιχηεξε απνδνηηθφηεηα ελεξγεηηθνχ θαη απηή ηελ πεξίνδν. 

Αθνινπζνχλ νη Jumbo (10,76%) θαη Folli Follie (10,43%). 

 Σε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν 10 εηαηξείεο εκθάληζαλ αξλεηηθφ δείθηε, θπξίσο 

ιφγσ ησλ ζσξεπκέλσλ δεκηψλ πνπ αληηκεηψπηζαλ κε ηελ έιεπζε ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο. Οη ηξάπεδεο ηνπ δείγκαηνο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηέο, ελψ άιιεο 4 

επηρεηξήζεηο εκθάληζαλ ζεηηθφ δείθηε αιιά κε πνιχ κηθξή ηηκή (θάησ ηνπ 5%). Όια 

απηά δείρλνπλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν επεξέαζε ε νηθνλνκηθή θξίζε ηηο εηαηξείεο 

κεγάιεο θεθαιαηνπνίεζεο ηεο ρψξαο καο. 

 Όζνλ αθνξά νιφθιεξε ηε δεθαεηία, ε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε δηακνξθψλεηαη 

ζην 6,02%. Σε κεγαιχηεξε ηηκή εκθαλίδεη ν ΟΠΑΠ (42,54%), πνπ εκθάληζε ζηαζεξά 

πςειά πνζνζηά απφδνζεο ελεξγεηηθνχ φιν απηφ ην δηάζηεκα. Αθνινπζνχλ νη ΔΥΑΔ 

(12,27%) θαη Jumbo (11,80%). 

 Απφ ηελ άιιε, νη ηέζζεξηο ηξάπεδεο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ νη κνλαδηθέο 

εηαηξείεο πνπ εκθάληζαλ αξλεηηθφ κέζν δείθηε γηα ηελ πεληαεηία, έζησ θαη νξηαθά. 

Σν κηθξφηεξν ζεηηθφ δείθηε παξνπζηάδεη ε Λάκςα (0,49%), ελψ αξθεηέο εηαηξείεο 

παξνπζηάδνπλ ζεηηθφ αιιά πνιχ κηθξφ κέζν δείθηε γηα ηελ πεληαεηία. 

 ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ν πίλαθαο κε ηηο ηηκέο ηνπ δείθηε γηα ηηο κεηνρέο 

ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο. 
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Πίλαθαο 20: Ο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ελεξγεηηθνχ γηα ηηο εηαηξείεο ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο 

 

 

 Όπσο παξαηεξνχκε, ηελ πξψηε πεληαεηία ε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε είλαη νξηαθά 

ζεηηθή, ζην 0,35%. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο έληνλεο ελαιιαγήο πξνζήκσλ ζηηο 

ηηκέο ησλ παξαπάλσ εηαηξεηψλ, αθνχ 10 εηαηξείεο παξνπζηάδνπλ ζαηηθφ δείθηε θαη 

10 αξλεηηθφ. Σε κεγαιχηεξε ηηκή εκθαλίδεη ε εηαηξεία Mermeren Komb. A. D. Pr. κε 

6,50% θαη αθνινπζεί ε Γίαο Ηρζπνθαιιηέξγεηεο κε 4,80%. 

 Όπσο θαίλεηαη, νη εηαηξείεο ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο δελ θαηάθεξαλ λα 

ζεκεηψζνπλ ηθαλνπνηεηηθέο απφδνζεηο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο ην ζπγθεθξηκέλν 

δηάζηεκα. 

 Σε δεχηεξε πεληαεηία ε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε δηακνξθψλεηαη ζην -42,08%. 

Σελ ηηκή απηή επεξεάδεη πνιχ ν πνζνζηφ πνπ εκθαλίδεη ε εηαηξεία Παξλαζζφο (-

688,55%), ε νπνία ην 2013 ζεκείσζε εμαηξεηηθά πςειέο δεκίεο. Μφιηο δχν 

επηρεηξήζεηο θαηάθεξαλ λα ζεκεηψζνπλ ζεηηθφ πνζνζηφ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. 

Απηέο είλαη νη Mermeren Komb. A. D. Pr. (4,15%) θαη Logismos (0,43%). 

 Όιεο νη ππφινηπεο εηαηξείεο εκθάληζαλ αξλεηηθνχο δείθηεο γηα ηελ πεληαεηία. 

Σν γεγνλφο απηφ θαηαδεηθλχεη ηηο κεγάιεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ νη 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εηαηξείεο ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο ιφγσ ηεο θξίζεο θαη νη 

νπνίεο δελ ηηο επέηξεςαλ λα θαλνχλ απνδνηηθέο. 
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 Δμεηάδνληαο νιφθιεξε ηε δεθαεηία, βιέπνπκε φηη ε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε 

είλαη -20,84%. πλνιηθά γηα απηή ηελ πεξίνδν κφιηο ηξεηο εηαηξείεο πέηπραλ ζεηηθή 

κέζε ηηκή ηνπ δείθηε. Απηέο είλαη νη Mermeren Komb. A. D. Pr. (5,33%), Logismos 

(0,66%) θαη Γίαο Ηρζπνθαιιηέξγεηεο (0,50%). 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ππφινηπεο 17 εηαηξείεο εκθάληζαλ αξλεηηθή ηηκή κε 

κεγαιχηεξεο απηέο ησλ εηαηξεηψλ Παξλαζζφο (-343,87%) θαη Compucon (-12,88%). 

Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ εηαηξεηψλ ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο 

δπζθνιεχηεθε λα επηηχρεη κέζε ζεηηθή απφδνζε ηνπ ελεξγεηηθνχ απηφ ην δηάζηεκα. 

 Δμεηάδνληαο θαη ηηο δχν νκάδεο κεηνρψλ, παξαηεξνχκε φηη νη εηαηξείεο 

πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο πέηπραλ κεγαιχηεξε απφδνζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο, θαηά 

κέζν φξν, θαη ηηο δχν πεληαεηίεο, απφ φηη νη εηαηξείεο ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο. Μηα 

πςειή απφδνζε ηνπ ελεξγεηηθνχ είλαη βεβαίσο θάηη πνπ ειθχεη ηνπο επελδπηέο. 

Βιέπνπκε επίζεο, φηη νη εηαηξείεο πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο ήηαλ πην 

απνηειεζκαηηθέο φζνλ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, αθνχ ε 

κέζε ηηκή ηνπ δείθηε κπνξεί λα κεηψζεθε, αιιά παξέκεηλε κε ζεηηθφ πξφζεκν. Κάηη 

ηέηνην δε θάλεθε λα ηζρχεη γηα ηηο εηαηξείεο ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο, πνπ ηα 

απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη αληηκεηψπηζαλ πνιχ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία 

ηνπο επεξέαζαλ αξλεηηθά. 

 

3.10 Γείθηεο Απνδνηηθφηεηαο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

 

Ο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ (ROE) είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο 

δείθηεο, αθνχ καο δείρλεη πφζν απνηειεζκαηηθά ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ίδηα θεθάιαηα 

κηαο επηρείξεζεο. Δθθξάδεη ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο σο πνζνζηφ επί ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ηεο θαη νπζηαζηηθά κεηξά ηελ θεξδνθνξία κηαο εηαηξείαο βάζεη ησλ 

θεθαιαίσλ πνπ έρνπλ επελδχζεη νη κέηνρνη ηεο. Τπνινγίδεηαη δηαηξψληαο ηα θαζαξά 

θέξδε κεηά θφξσλ κε ηα ίδηα θεθάιαηα, ζηνηρεία πνπ αληινχληαη απφ ηηο 

δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θάζε επηρείξεζεο. Όπσο αλαθέξζεθε θαη 

ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ν δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ είλαη 

ζπλάξηεζε ηξηψλ βαζηθψλ παξακέηξσλ, ηνπ πεξηζσξίνπ θαζαξνχ θέξδνπο, ηεο 
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θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ βαζκνχ κφριεπζεο ηεο 

επηρείξεζεο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ν πίλαθαο κε ηηο ηηκέο ηνπ δείθηε γηα ηηο 

κεηνρέο πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο. 

 

Πίλαθαο 21: Ο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηηο εηαηξείεο πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο 

 

 

 Σα θελά θειηά ππνδειψλνπλ πσο θαηά ηα ζπγθεθξηκέλα έηε νη αληίζηνηρεο 

επηρεηξήζεηο εκθαλίδνπλ αξλεηηθά ίδηα θεθάιαηα θαη επνκέλσο δελ ήηαλ δπλαηφ λα 

ππνινγηζηεί ν δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ. 

 Σελ πξψηε πεληαεηία ε ηηκή ηνπ δείθηε αλέξρεηαη ζην 18,91%. Σελ 

πςειφηεξε ηηκή κε δηαθνξά εκθαλίδεη ε εηαηξεία ΟΠΑΠ κε 105,05%, πνπ εκθάληζε 

εμαηξεηηθά πςειά πνζνζηά απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ. Αθνινπζνχλ νη εηαηξείεο Μφηνξ Όηι (41,73%) θαη Jumbo (29,61%), νη 

νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο εκθαλίζηεθαλ θαη απηέο πνιχ απνδνηηθέο. 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη εηαηξείεο ΓΔΖ (1,50%), ΔΤΓΑΠ (3,33%) θαη 

Διιάθησξ (4,59%) δελ ήηαλ απνδνηηθέο ην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα θαη εκθάληζαλ 

ρακειέο ηηκέο. 
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 Σελ επφκελε πεληαεηία ν δείθηεο ζεκεηψλεη κεγάιε πηψζε θαη βξίζθεηαη 

νξηαθά ζεηηθφο ζην 0,05%. Οη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο εκθαλίδνπλ κεησκέλε 

απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπο, κε ηε κεγαιχηεξε ηηκή λα έρεη πάιη ν 

ΟΠΑΠ κε 61,73%. ηα ίδηα επίπεδα θηλήζεθε ε Μέηθα (23,03%), ελψ ε 

απνδνηηθφηεηα ηεο Μφηνξ Όηι (20,05%) έπεζε ζην κηζφ. 

 Σελ ίδηα πεξίνδν 8 εηαηξείεο εκθάληζαλ αξλεηηθφ δείθηε, δείγκα ηνπ πφζν 

επεξεάζηεθαλ νη εηαηξείεο πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Σε 

κηθξφηεξε ηηκή εκθάληζε ε Alpha Bank (-150,10%) πνπ πξηλ ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε 

είρε ιίγα ίδηα θεθάιαηα θαη νη κεγάιεο δεκίεο έθεξαλ απηφ ην απνηέιεζκα. 

 Ζ ηηκή ηνπ δείθηε γηα φιε ηε δεθαεηία δηακνξθψλεηαη ζην 10,16%. Πην 

απνδνηηθή απνδείζεθε ε εηαηξεία ΟΠΑΠ (83,39%), πνπ θαζ’ φιε ηελ πεξίνδν 

εκθάληζε πνιχ πςειά πνζνζηά απφδνζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο. Απνδνηηθέο 

θξίλνληαη θαη νη Μφηνξ Όηι (30,89%) θαη Μέηθα (25,83%), πνπ εκθάληζαλ ζρεηηθά 

ζηαζεξά πνζνζηά ηελ πεξίνδν απηή. 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ηξάπεδα Alpha Bank (-56,97%) ήηαλ ε κνλαδηθή 

εηαηξεία πνπ εκθάληζε αξλεηηθφ κέζν δείθηε δεθαεηίαο, θάηη πνπ δείρλεη πσο δελ 

έγηλε απνδνηηθή ρξήζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο. Υακειέο ηηκέο εκθάληζαλ επίζεο νη 

εηαηξείεο Λάκςα (0,56%), ΓΔΖ (1,62%) θαη Διιάθησξ (1,88%). Βιέπνπκε φηη απηέο 

νη εηαηξείεο παξνπζηάδνπλ δηαρξνληθά κηθξή απφδνζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπο θαη 

έηζη νη δηνηθήζεηο ηνπο ζα πξέπεη λα βξνπλ ηνλ ηξφπν ψζηε απηά λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

πην απνδνηηθά. 

 Παξαθάησ αθνινπζεί ν πίλαθαο κε ηηο ηηκέο ηνπ δείθηε γηα ηηο κεηνρέο 

ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο. 
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Πίλαθαο 22: Ο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηηο εηαηξείεο ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο 

 

 

 Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηα θελά θειηά αληηζηνηρνχλ ζε ρξήζεηο θαηά ηηο 

νπνίεο νη αληίζηνηρεο εηαηξείεο εκθάληζαλ αξλεηηθά ίδηα θεθάιαηα θαη επνκέλσο δελ 

ήηαλ δπλαηφ λα ππνινγηζηεί ν δείθηεο ROE. 

 Σελ πξψηε πεληαεηία πνπ εμεηάδεηαη, ε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε είλαη νξηαθά 

αξλεηηθή ζην -0,67%. Απηφ δείρλεη ηελ ειιεηπή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εηαηξεηψλ 

ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο, σο πξνο ην ζχλνιν ηνπο, ζην λα επηηχρνπλ κηα 

ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπο. Σε κεγαιχηεξε ηηκή εκθάληζε ε 

εηαηξεία Γίαο Ηρζπνθαιιηέξγεηεο κε 19,75%, ελψ αθνινπζνχλ νη Mermeren Komb. A. 

D. Pr. (10,43%) θαη CPI (6,02%). 

 10 εηαηξείεο εκθάληζαλ αξλεηηθφ δείθηε απηφ ην δηάζηεκα. Σε κηθξφηεξε ηηκή 

είρε ε Eurobrokers (-36,40%). Αθφκε, πνιιέο εηαηξείεο παξνπζίαζαλ ζεηηθή αιιά 

πνιχ κηθξή απφδνζε ηδίσλ θεθαιαίσλ. 

 Σελ επφκελε πεληαεηία ε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε ROE ζεκείσζε πνιχ κεγάιε 

πηψζε ζην -119,92%, θάηη πνπ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο δπζθνιίεο πνπ 

επέθεξε ε νηθνλνκηθή θξίζε. Μφλν δχν εηαηξείεο εκθάληζαλ ζεηηθή κέζε ηηκή, νη 

Mermeren Komb. A. D. Pr. (5,77%) θαη Logismos (0,67%). 
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 Οη ππφινηπεο 18 εηαηξείεο εκθάληζαλ αξλεηηθφ δείθηε, θάηη πνπ εμεγεί θαη ην 

γεγνλφο πσο αξθεηέο εηαηξείεο είραλ αξλεηηθά ίδηα θεθάιαηα ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 

απηήο. Σε κηθξφηεξε ηηκή εκθάληζε κε δηαθνξά ε εηαηξεία Παξλαζζφο (-1.329,12%). 

 Όζνλ αθνξά ηε δεθαεηία σο πξνο ην ζχλνιν ηεο, ε εηαηξεία Mermeren Komb. 

A. D. Pr. κπνξνχκε λα πνχκε πσο ήηαλ ε κνλαδηθή πνπ κπφξεζε λα αληαπεμέιζεη 

επαξθψο ζηηο δπζθνιίεο θαη λα παξνπζηάζεη κηα ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθή κέζε 

απφδνζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο. Θεηηθή ηηκή εκθάληζε θαη ε επηρείξεζε Logismos 

(0,98%). 

 Όιεο νη ππφινηπεο εηαηξείεο εκθάληζαλ αξλεηηθφ κέζν δείθηε ROE γηα ηε 

δεθαεηία, απνηέιεζκα πνπ επεξεάζηεθε πνιχ απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ηε 

δεχηεξε πεληαεηία, φηαλ ε νηθνλνκηθή θξίζε έπιεμε ηε ρψξα καο. Όπσο θαίλεηαη, ε 

πιεηνλφηεηα ησλ εηαηξεηψλ ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο δελ κπφξεζε λα αληαπεμέιζεη 

κε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηηο δπζθνιίεο πνπ πξνέθπςαλ. 

 Δμεηάδνληαο θαη ηηο δχν θαηεγνξίεο κεηνρψλ, βιέπνπκε φηη νη εηαηξείεο 

πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο, ζα ζχλνιν, πέηπραλ θαιχηεξε κέζε απφδνζε ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ηνπο, απφ φηη νη εηαηξείεο ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο θαη ηηο δχν 

πεληαεηίεο. Απηφ βέβαη είλαη θάηη πνπ ραξνπνηεί ηνπο κεηφρνπο ησλ εηαηξεηψλ απηψλ. 

Παξαηεξνχκε φηη γεληθά, νη εηαηξείεο πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο αληηκεηψπηζαλ 

απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνέθπςαλ κε ηελ έιεπζε ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο. Αληίζεηα, νη εηαηξείεο ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο δελ είραλ ηε δπλακηθή ψζηε 

λα απνβνχλ απνδνηηθέο κέζα ζε έλα ηφζν δχζθνιν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο ε ζεκειηψδεο αλάιπζε καο παξέρεη ηα εξγαιεία πνπ 

ρξεηαδφκαζηε ψζηε λα κειεηήζνπκε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε κηαο 

εηαηξείαο. Ζ ζσζηή εθαξκνγή ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αξηζκνδεηθηψλ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ηνλ αλαιπηή ζε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθαλ νθηψ 

ρξεκαηνηθνλνκηθνί αξηζκνδείθηεο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηηο 40 εηαηξείεο ηνπ 

δείγκαηνο, νη νπνίεο ήηαλ ρσξηζκέλεο ζε δχν νκάδεο αλάινγα κε ηελ θεθαιαηνπνίεζε 

ηνπο. Σν δηάζηεκα πνπ κειεηήζεθε αθνξνχζε ηε δεθαεηία 2004 – 2013. Έηζη, 

πξνέθπςαλ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα. 

 Ζ εηθφλα ησλ εηαηξεηψλ πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο είλαη θαιχηεξε, θαηά κέζν 

φξν, απφ απηή ησλ εηαηξεηψλ ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο, βάζεη ζρεδφλ φισλ ησλ 

αξηζκνδεηθηψλ. Ο κφλνο δείθηεο ζηνλ νπνίν ππεξηεξνχλ νη κεηνρέο ρακειήο 

θεθαιαηνπνίεζεο γηα φιν ην δηάζηεκα, έζησ θαη νξηαθά, είλαη απηφο ηνπ πεξηζσξίνπ 

κηθηνχ θέξδνπο. Δπίζεο, θαιχηεξε εηθφλα δείρλνπλ θαη ζην δείθηε ίδηα πξνο μέλα 

θεθάιαηα, κφλν φκσο θαηά ηε δεχηεξε πεληαεηία πνπ εμεηάδεηαη. 

 Ζ ζρεδφλ θαζνιηθή ππεξνρή ησλ εηαηξεηψλ πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο, φζνλ 

αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ δεηθηψλ, θαηαδεηθλχνπλ ηελ θαιχηεξε θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία απηέο βξίζθνληαλ ζπγθξηηηθά κε ηηο εηαηξείεο ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο, θαηά 

ην δηάζηεκα πνπ εμεηάζηεθε. 

 Όπσο πξναλαθέξζεθε, ην δηάζηεκα πνπ εμεηάζηεθε αθνξνχζε ηε δεθαεηία 

2004 – 2013. Γηα ιφγνπο θαιχηεξεο θαη ζε κεγαιχηεξν βάζνο κειέηεο, ην δηάζηεκα 

απηφ ρσξίζηεθε ζε δχν πεληαεηίεο, πξηλ θαη κεηά ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, 

ψζηε λα απνηππσζεί κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ε επίπησζε ησλ αιιαγψλ πνπ 

απηή επέθεξε ζην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο καο θαη θαη’ επέθηαζε ζηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. 

 Μεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πξνζπάζεηα γηα πξνζαξκνγή ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηα λέα δεδνκέλα απφ ην 2009 θαη κεηά. Καηά ην πξνεγνχκελν 

δηάζηεκα νη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο ήηαλ θεξδνθφξεο θαη γεληθά είραλ 
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ηθαλνπνηεηηθνχο δείθηεο. Απφ ην 2009 θαη κεηά φκσο, παξαηεξείηαη πσο πνιιέο 

εηαηξείεο ππήξμαλ δεκηνγφλεο θαη κάιηζηα κεξηθέο γηα ζπλερφκελα έηε. 

 Απφ ηα απνηειέζκαηα θάλεθε πσο νη εηαηξείεο πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο 

αληηκεηψπηζαλ πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά ηηο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο θαη κπφξεζαλ 

λα πξνζαξκνζηνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηα λέα δεδνκέλα. Απηφ είλαη ινγηθφ, γηαηί 

είραλ κεγαιχηεξε δπλακηθή θαη κπνξνχζαλ λα απνξξνθήζνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

ηνπο θξαδαζκνχο πνπ πξνθάιεζαλ νη αιιαγέο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 Πην εηδηθά, ε κεγαιχηεξε ηηκή πνπ εκθάληζαλ νη εηαηξείεο πςειήο 

θεθαιαηνπνίεζεο, θαηά κέζν φξν, ζην δείθηε P/E θαλεξψλεη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

επελδπηψλ, θαζψο θαη ηηο κεγαιχηεξεο πξνζδνθίεο πνπ είραλ γηα απηέο. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε ζρέζε ηνπ δείθηε P/E κε ηηο απνδφζεηο ησλ 

κεηνρψλ. Καηά ηε δεχηεξε πεληαεηία, ε πνξεία ηνπ δείθηε P/E ησλ εηαηξεηψλ πςειήο 

θεθαιαηνπνίεζεο είρε πιήξε ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ. 

Δπίζεο, ζεηηθή ζρέζε ησλ δχν απηψλ κεηαβιεηψλ παξαηεξήζεθε θαη ζηηο εηαηξείεο 

ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο, κε δείθηε P/E άλσ ηνπ 40, γηα ηα έηε 2010 – 2013. Σα 

ππφινηπα έηε δελ ππήξρε ζηαζεξή ζρέζε αλάκεζα ζηελ πνξεία ηνπ P/E θαη ηελ 

απφδνζε ησλ κεηνρψλ γηα θακία νκάδα εηαηξεηψλ. 

Ο κέζνο φξνο ηνπ δείθηε P/BV γηα φιε ηε δεθαεηία γηα ηηο εηαηξείεο πςειήο 

θεθαιαηνπνίεζεο ήηαλ 3,77, ελψ γηα ηεο ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο 1,49. Απηφ 

δείρλεη φηη νη επελδπηέο ήηαλ δηαρξνληθά δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ πεξηζζφηεξεο 

θνξέο ηε ινγηζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο πξνθεηκέλνπ λα ηηο 

αγνξάζνπλ. Απηφ βέβαηα είλαη θάηη πνπ νδήγεζε ζε ππεξηίκεζε νξηζκέλσλ κεηνρψλ. 

Όζνλ αθνξά ηελ ηηκή ηνπ δείθηε P/S, νη κεηνρέο πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο 

εκθάληζαλ πνιχ κεγαιχηεξν κέζν φξν δεθαεηίαο (171,52 έλαληη 8,39). Ζ κεγάιε 

απηή ηηκή πξνθιήζεθε θπξίσο ιφγσ θάπνησλ εμαηξέζεσλ, αθνχ νη δείθηεο ησλ 

ππφινηπσλ κεηνρψλ κεγάιεο θεθαιαηνπνίεζεο θηλήζεθαλ ζε θαλνληθά επίπεδα, θαη 

πάιη φκσο πςειφηεξα απφ ηηο κεηνρέο κηθξήο θεθαιαηνπνίεζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη 

επελδπηέο ήηαλ δηαηεζεηκέλνη, φιν απηφ ην δηάζηεκα, λα πιεξψζνπλ πεξηζζφηεξεο 

θνξέο θάζε επξψ πσιήζεσλ ησλ εηαηξεηψλ κεγάιεο θεθαιαηνπνίεζεο πξνθεηκέλνπ 

λα αγνξάζνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο. 
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Ο δείθηεο πεξηζσξίνπ κηθηνχ θέξδνπο ήηαλ ν κνλαδηθφο ζηνλ νπνίν νη 

εηαηξείεο ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο εκθάληζαλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα γηα φιε ηελ 

πεξίνδν. Γε ζπλέβε φκσο ην ίδην θαη κε ην δείθηε πεξηζσξίνπ θαζαξνχ θέξδνπο, φπνπ 

νη εηαηξείεο πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο θάλεθαλ πην απνδνηηθέο. Γηα ηελ αθξίβεηα, νη 

εηαηξείεο ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο εκθάληζαλ αξλεηηθή κέζε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηε 

δεθαεηία. 

Όζνλ αθνξά ην δείθηε ίδηα πξνο μέλα θεθάιαηα, ηα απνηειέζκαηα ήηαλ πην 

κνηξαζκέλα, θαζψο ηελ πξψηε πεληαεηία νη εηαηξείεο κεγάιεο θεθαιαηνπνίεζεο 

εκθάληζαλ θαιχηεξε κέζε ηηκή (8,56), θάηη πνπ δε ζπλέβε ηε δεχηεξε πεληαεηία 

αθνχ ην κεγάιν χςνο ησλ δεκηψλ κείσζε θαηά πνιχ ηα ίδηα θεθάιαηα ησλ εηαηξεηψλ 

απηψλ, κε απνηέιεζκα ηε κεγάιε πηψζε ηνπ δείθηε. 

Οη εηαηξείεο πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο είραλ κέζν φξν απνδνηηθφηεηαο 

ελεξγεηηθνχ γηα φιε ηελ πεξίνδν ίζν κε 6,02%. Αληίζεηα, νη εηαηξείεο ρακειήο 

θεθαιαηνπνίεζεο είραλ αξλεηηθή κέζε απνδνηηθφηεηα ελεξγεηηθνχ, θάηη πνπ 

νθείιεηαη θαηά πνιχ ζηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα πνπ θαηέγξαςαλ θαηά ηε δεχηεξε 

πεληαεηία. Ίδηα εηθφλα επηθξαηεί θαη ζην δείθηε απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ, 

φπνπ νη εηαηξείεο κεγάιεο θεθαιαηνπνίεζεο είραλ κέζε ηηκή γηα ηε δεθαεηία 10,16%, 

ηε ζηηγκή πνπ νη εηαηξείεο κηθξήο θεθαιαηνπνίεζεο εκθάληζαλ αξλεηηθή κέζε ηηκή. 

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ, πσο νη εηαηξείεο πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο 

παξνπζίαζαλ θαιχηεξε εηθφλα βάζεη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αξηζκνδεηθηψλ γηα ηε 

δεθαεηία 2004 – 2013, θπξίσο ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη θαηάθεξαλ λα πξνζαξκνζηνχλ 

θαιχηεξα ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ πξνέθπςαλ κε ηελ έιεπζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη εηαηξείεο ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο δελ είραλ ην κέγεζνο 

αιιά θαη φπσο θαίλεηαη ηελ ηθαλφηεηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο δπζθνιίεο ελφο ηφζν 

απφηνκα κεηαβιεζέληνο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. 
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