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Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα της στρατηγικής και, χρηματοοικονομικής 

ανάλυσης αλλά και της αποτίμησης της ελληνικής βιομηχανίας τσιμέντων ΤΙΤΑΝ Α.Ε., η οποία κατέχει 
σημαντική θέση στο κλάδο των δομικών υλικών στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται μέσω τη 
παραγωγής και εξαγωγής σκυροδέματος και συναφών προϊόντων σε πολλές διεθνείς αγορές. 
 Ο κύριος σκοπός της εργασίας είναι να βρούμε τη θεωρητική τιμής της επιχείρησης στις 3 
Νοεμβρίου, 2014. Για τον σκοπό αυτό εφαρμόστηκαν σε όλη την εργασία διάφορες μαθηματικές και 
στατιστικές προσεγγίσεις και μοντέλα. 
 Όσον αφορά το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας, βασίστηκε κυρίως σε ελληνικά βιβλία τα 
οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά την διάρκεια των σπουδών μας, σε βιβλία του CFA Institute, καθώς και 
σε βιβλία και άρθρα του καθηγητή Aswath Damodaran. 
 Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση των συνθηκών του εξωτερικού περιβάλλοντος διενεργώντας μια 
PEST ανάλυση και των συνθηκών της αγοράς μέσω του υποδείγματος των πέντε δυνάμεων του Porter, 
για να αξιολογηθούν οι κίνδυνοι και τη στρατηγική που ακολουθεί ο Όμιλος. Ακολουθεί η 
χρηματοοικονομική ανάλυση, όπου γίνεται εξέταση των ιστορικών τάσεων διάφορων μεγεθών και 
δεικτών της επιχείρησης. Με βάση τα αποτελέσματα της στρατηγικής και χρηματοοικονομικής 
ανάλυσης, ακολουθεί η διενέργεια προβλέψεων για την εκτίμηση της πορείας και τον ρυθμό ανάπτυξης 
των κύριων οικονομικών μεγεθών του ΤΙΤΑΝ για τα επόμενα έτη. 
 Η αποτίμηση της επιχείρησης γίνεται με τη μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών 
(DCF) και ως πιο κατάλληλο μοντέλο, επιλέχθηκε το μοντέλο ανάπτυξης δύο σταδίων ελευθέρων 
ταμειακών ροών στην επιχείρηση (2 stage growth FCFF). Επειδή οι υποθέσεις εμπεριέχουν μεγάλο 
βαθμό αβεβαιότητας και δεδομένου ότι εφαρμόστηκαν πολλές υποθέσεις στη φάση της αποτίμησης, 
εφαρμόζεται ανάλυση ευαισθησίας για το μοντέλο DCF προκειμένου να διερευνηθεί πώς οι αλλαγές 
στις μεταβλητές (μέσο-σταθμικό κόστος κεφαλαίου και ρυθμός ανάπτυξης της επιχείρησης) θα 
επηρεάσουν το αποτέλεσμα.  
 Το αποτέλεσμα της ανάλυσης μας δείχνει ότι η αξία της εταιρείας είναι υποτιμημένη από την 
αγορά.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.1 Εισαγωγή 
 

Η Εταιρεία Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ κατέχει σημαντική θέση στην ελληνική βιομηχανία και 
παρουσιάζει δυνατότητες επηρεασμού των τρεχουσών και μελλοντικών εξελίξεων στα 
περίχωρά της.  Έχοντας την επιχειρησιακή βάση της στην Ελλάδα, όπου η μετοχή της 
μητρικής Εταιρείας είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο από το 1912, ο Όμιλος αναπτύσσει 
σήμερα καθετοποιημένη δραστηριότητα, παραγωγική και εμπορική, σε 13 χώρες.  

Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να προσδιοριστεί η πραγματική αξία 
της εταιρείας και κατ’ επέκταση η πραγματική τιμή της μετοχής της, δηλαδή εξετάζεται αν η 
τιμή στην οποία διαπραγματεύεται η μετοχή στο χρηματιστήριο είναι η εύλογη. 

Η αποτίμηση μιας εταιρείας στη σημερινή περίοδο της οικονομικής κρίσης είναι 
ουσιώδης και καθοριστικής σημασίας για όλες τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες. Η 
πραγματική τιμή της αξίας της μετοχής είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γνωστοποιείται τόσο 
στους υφιστάμενους όσο και στους μελλοντικούς επενδυτές. Η Εταιρεία Α.Ε. Τσιμέντων 
ΤΙΤΑΝ είναι μια εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών και η αποτίμηση της θα 
πραγματοποιηθεί με βάση τις επίσημες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της.  

Επιπλέον, ο προσδιορισμός της αξίας μιας εταιρείας συνιστά το ουσιαστικότερο 
κριτήριο για τη μέτρηση της αποδοτικότητας της. Για το γεγονός αυτό απαιτείται πλήρης 
πληροφόρηση, πολλές φορές από πηγές διαθέσιμες μόνο στο εσωτερικό της εταιρίας. 

Η αποτίμηση βασίζεται στις προβλέψεις της μελλοντικής απόδοσης και του κόστους 
κεφαλαίου της εταιρείας. Είναι προφανές ότι και οι δύο αυτοί οι παράγοντες περιέχουν 
υψηλό βαθμό αβεβαιότητας.  
 

1.2 Ερώτημα της μελέτης 
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση της εταιρείας  Α.Ε. Τσιμέντων 
ΤΙΤΑΝ.  

Το ερώτημα της έρευνας είναι: «Ποια είναι η εύλογη αξία της εταιρείας ΤΙΤΑΝ;»  
Το ερευνητικό ερώτημα θα απαντηθεί από τη διεξαγωγή της σε βάθος ανάλυσης της 
εταιρείας. Η ανάλυση θα ολοκληρωθεί σε δύο μέρη: τη στρατηγική και χρηματοοικονομική 
ανάλυση, η οποία θα ακολουθηθεί από την πρόβλεψη και αποτίμηση. Το αποτέλεσμα για το 
ερευνητικό ερώτημα θα τεκμηριωθεί με τη χρήση ορισμένων μοντέλων αποτίμησης.  

Η απάντηση στην ερώτηση της έρευνας χρονολογείται την ημέρα παρουσίασης της 
εργασίας, δηλαδή τον Νοέμβριο του 2014. 
 

1.3 Μεθοδολογία 
  

Ένας στόχος της παρούσας διατριβής είναι να εξάγουμε ένα θεωρητικό αποτέλεσμα 
σε ένα πραγματικό πρόβλημα, έτσι η κύρια πρόκληση είναι να εφαρμοστούν οι σχετικές 
θεωρίες για πρακτικά θέματα. Λόγω της φύσης του ερευνητικού ερωτήματος, πολλές 
υποθέσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν. Είναι προφανές ότι οι υποθέσεις αυτές θα έχουν 
αντίκτυπο στο τελικό αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, οι παραδοχές θα πρέπει όπου είναι δυνατόν, 
να υποστηρίζονται από  πληροφορίες και δεδομένα διαφόρων και αξιόπιστων πηγών.  
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Για τη σωστή αποτίμηση της εταιρείας ΤΙΤΑΝ, πρέπει να ακολουθηθούν ορισμένα 
βήματα. Αυτή η ενότητα θα εξηγήσει το κάθε βήμα ξεχωριστά, καθώς και τα θεωρητικά 
εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν.  

1) Το πρώτο βήμα είναι η εισαγωγή και η παρουσίαση του ΤΙΤΑΝ. Πριν να ξεκινήσει το 
αναλυτικό τμήμα της διπλωματικής εργασίας, είναι σημαντικό οι αναγνώστες να 
αποκτήσουν μια βαθιά γνώση της εταιρείας, για να καταλάβουν την επιχείρηση. Αυτό 
θα μας δώσει τις βάσεις για μια επιτυχή και σωστή αποτίμηση. Το τμήμα αυτό θα 
αποτελέσει  τη βασική δομή της εργασίας.  

2) Το δεύτερο βήμα είναι η στρατηγική ανάλυση. Στην ενότητα αυτή, θα επικεντρωθούμε 
στην θέση της επιχείρησης στο κλάδο, στο επίπεδο του ανταγωνισμού και στις δυνάμεις 
του ΤΙΤΑΝ, στις αδυναμίες, στις απειλές και στις ευκαιρίες που αντιμετωπίζει η 
επιχείρηση. Αυτό θα μας δώσει τις βάσεις για την διενέργεια των προβλέψεων. Τα 
θεωρητικά μοντέλα που θα εφαρμοστούν εδώ είναι η ανάλυση PEST και η ανάλυση 
των Πέντε Δυνάμεων του Porter. Τα συνολικά αποτελέσματα συνοψίζονται στην 
ανάλυση SWOT.  

3) Το τρίτο βήμα είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση. Εκεί θα εξεταστεί η οικονομική 
απόδοση της εταιρείας, εκτιμώντας τη συνολική οικονομική κατάσταση της. Μερικά 
παραδείγματα των διαφόρων εννοιών που θα χρησιμοποιηθούν είναι η απόδοση των 
επενδυμένων κεφαλαίων (Return on Invested Capital - ROIC) και αριθμοδείκτες 
ρευστότητας. Ο κύριος σκοπός της χρηματοοικονομικής ανάλυσης είναι να 
αναγνωριστούν οι ιστορικές τάσεις και τα ευρήματα αυτά θα εφαρμοστούν για τον 
προσδιορισμό των κυρίων παραγόντων για την διενέργεια των προβλέψεων. 

4) Το τέταρτο βήμα αποτελείται από τον σχηματισμό των προβλέψεων. Περιλαμβάνει την 
αξιολόγηση της στρατηγικής της θέσης της επιχείρησης και την αξιολόγηση του 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Επιπλέον, θα γίνουν εκτιμήσεις για τους ρυθμούς 
ανάπτυξης των διαφόρων οικονομικών μεγεθών του Ομίλου. 

5)  Το πέμπτο βήμα είναι η ίδια η αποτίμηση. Αποτελείται από τα συνοπτικά 
αποτελέσματα του συνόλου της εργασίας. Η πραγματική τιμή της μετοχής της εταιρείας 
ΤΙΤΑΝ υπολογίζεται σε αυτήν την ενότητα. Κύριο εργαλείο για την αποτίμηση της 
επιχείρησης θα είναι το μοντέλο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών. Τα 
αποτελέσματα θα ελεγχθούν με την χρήση άλλων μοντέλων αποτίμησης, όπως της 
ανάλυσης πολλαπλασιαστών, αλλά και με τη χρήση εργαλείων, όπως είναι η ανάλυση 
ευαισθησίας. 

6) Το τελευταίο βήμα της εργασίας είναι το συμπέρασμα, το οποίο θα είναι περίληψη όλης 
της μεταπτυχιακής εργασίας. 

 

1.4 Δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν  
 
Για το σκοπό της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν διάφορα δεδομένα τα οποία μπορούν να 
διαιρεθούν σε δύο ομάδες:  

• Δεδομένα και πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από την ίδια την εταιρεία 
Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την εργασία, λαμβάνονται κυρίως από τις 

ετήσιες οικονομικές εκθέσεις της εταιρείας ΤΙΤΑΝ. Επειδή η εταιρεία είναι εισηγμένη στο 
χρηματιστήριο, κάθε χρόνο υποχρεούται να δημοσιεύει τις οικονομικές της καταστάσεις. 
Χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2009-2013, από την 
ιστοσελίδα της εταιρείας1. 

• Δεδομένα και πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από την Αγορά 

                                                           
1 http://www.titan.gr/  
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Σε ορισμένα μέρη της εργασίας κρίθηκε αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν στοιχεία για  τα 
δεδομένα της αγοράς. Χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία που είναι δημοσιευμένα στο χρηματιστήριο 
των Αθηνών, στη Τράπεζα της Ελλάδος, στη Εθνική Στατιστική Υπηρεσία καθώς και στην 
Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών2. Επιπλέον χρησιμοποιήθηκαν πολλά άρθρα από έγκυρες πηγές 
ηλεκτρονικών ειδήσεων και πληροφόρησης3.  

 

1.4.1 Κριτική για την αξιοπιστία των δεδομένων 
 

Τα περισσότερα από τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τους σκοπούς της 
παρούσας διπλωματικής εργασίας, δημοσιεύονται από την ίδια την εταιρεία. Σε γενικές 
γραμμές, η αποτίμηση γίνεται εξωτερικά και ως εκ τούτου, βασίζεται αποκλειστικά και μόνο 
στις διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες.  

Σε αυτό το σημείο μπορεί να αμφισβητηθεί  η αξιοπιστία των πληροφοριών. Ωστόσο, 
οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητους εξωτερικούς 
ελεγκτές, έτσι ως πηγή θεωρούνται αξιόπιστη.  

Η αξιοπιστία άλλων πληροφορίων που λαμβάνονται από εξωτερικές πηγές  
επικυρώνονται πάλι με τον ίδιο τρόπο, καθώς και από τη διασταύρωση και επαλήθευση της 
εγκυρότητας με τη χρήση περισσότερων πηγών. 
 

1.5 Περιορισμοί στο θέμα της έρευνας  
 

Οι σχετικές θεωρίες που χρησιμοποιούνται στην παρούσα εργασία έχουν διδαχθεί στο 
Π.Μ.Σ. στη Λογιστική και Ελεγκτική στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας. Για τον σχηματισμό 
προβλέψεων στη παρούσα εργασία χρησιμοποιούνται υπεραπλουστευμένα μοντέλα, καθώς η 
διενέργεια ορθότερων προβλέψεων απαιτεί τη γνώση και τη χρήση ιδιαίτερα πολύπλοκων 
στατιστικών και οικονομετρικών εργαλείων. 

 Τα αποτελέσματα της εργασίας βασίζονται σε προσωπική άποψη. Επιπλέον, 
βασίζονται μόνο σε πληροφορίες οι  οποίες είναι διαθέσιμες στο κοινό, καθώς δεν ήταν δυνατή 
η πρόσβαση σε εσωτερικές πληροφορίες της εταιρείας. 

 
  

                                                           
2 http://www.ase.gr/ , http://www.bankofgreece.gr/ , http://www.statistics.gr/ , http://www.hcia.gr/   
3 http://www.naftemporiki.gr/ , http://www.capital.gr  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ 

ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
 

2.1 Η αξία της επιχείρησης και οι βασικοί παράγοντες που την επηρεάζουν 
 
Η αξία της επιχείρησης είναι το σύνολο της αξίας όλης της επιχείρησης με βάση τις προσδοκίες 
για κέρδη, ταμειακές ροές, κ.ο.κ. και είναι συνδεδεμένη με την λειτουργία της επιχείρησης και 
τις μελλοντικές αποδόσεις. 
Οι εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά την αξία μίας επιχείρησης είναι: 

• Ο πληθωρισμός 
• Η ρευστότητα της αγοράς και της μετοχής της επιχείρησης 
• Τα επιτόκια 

Ο πληθωρισμός και τα επιτόκια παρουσιάζουν σημαντική συσχέτιση μεταξύ τους και έχουν 
διαφορετική επίδραση στην αξία της επιχείρησης. Ένα κοινό στοιχείο και των τριών 
παραγόντων είναι ότι συνδέονται άμεσα και κατά μεγάλο ποσοστό «σχηματίζουν» τις 
προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών (επενδυτών, μετόχων, τραπεζών, κλπ.). 

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι παράγοντες αυτοί στην αποτίμηση των επιχειρήσεων που 
είναι εισηγμένες στη κεφαλαιαγορά. Η αποτίμηση είναι καθημερινή και η επίδραση των 
παραγόντων αυτών είναι άμεση. 
Σχηματικά η σχέση μεταξύ των παραγόντων αυτών και της πορείας των τιμών των μετοχών 
και της αξίας των επιχειρήσεων δίνεται στον παρακάτω πίνακα4. (Fisher & Stanley, 1981) 

 
Πίνακας 1: Παράγοντες προσδιορισμού της πορείας της αξίας των μετοχών-επιχειρήσεων 

2.2 Λόγοι αποτίμησης 
 
Οι λόγοι για να κάνουμε αποτίμηση της επιχείρησης είναι πολλοί. Αλλά οι βασικότεροι5 είναι 
οι εξής: (Mayer, 1986) 

• Στις περιπτώσεις που ένας επιχειρηματίας θέλει να πουλήσει την επιχείρηση του 
(εξαγορές – συγχωνεύσεις) θα πρέπει να προσδιορίσει την αξία εξόδου του από αυτή 
μέσω μιας έγκυρης διαδικασίας για να εξασφαλίσει ότι το τίμημα της πώλησης δεν είναι 
μικρότερο από το επιθυμητό. 

                                                           
4 Fischer, Stanley, 1981, Relative shocks, relative price variability, and inflation, Brookings Papers on Economic 
Activity 2, pp.381–431. 
5 Mayer, C., 1986. Corporation Tax, Finance and the Cost of Capital. The Review of Economic Studies, pp.93-
94 
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• Για την προσέλκυση κεφαλαίου 
• Για να γίνει ευκολότερος ο επιχειρηματικός σχεδιασμός 
• Για να προσδιοριστούν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και των ανωτάτων στελεχών που 

είναι συνδεδεμένες με την αύξηση της αξίας της επιχείρησης. 
• Ακόμη και εάν υποθέσουμε ότι ισχύει η πεποίθηση πως οι αγορές είναι 

αποτελεσματικές, δεν υπάρχει η έννοια της αποτελεσματικής αγοράς για τις ιδιωτικές 
μη εισηγμένες επιχειρήσεις. Συνεπώς είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί η αξία της 
επιχείρησης. 

 

2.3 Μύθοι για την αποτίμηση 
 
Στην διεθνή βιβλιογραφία έχουν εντοπισθεί ορισμένες βασικές πλάνες ή μύθοι σχετικά με 

την αποτίμηση. Ένας από τους βασικότερους θεωρητικούς και πρακτικούς της αποτίμησης (A. 
Damodaran) έχει εντοπίσει 11 τέτοιες πλάνες ή μύθους6: 

Μύθος 1ος: Η αποτίμηση είναι μία επιστήμη που «παράγει» ακριβή αποτελέσματα και δίνει 
συγκεκριμένες και ακριβείς απαντήσεις. 
Μύθος 2ος: Η αποτίμηση είναι πολύπλοκη και υπάρχουν εκατοντάδες μοντέλα και μέθοδοι 
διαθέσιμα. 
Μύθος 3ος: Δεν μπορούν να αποτιμηθούν επιχειρήσεις που λειτουργούν λίγα μόνο χρόνια 
και παρουσιάζουν ζημίες. 
Μύθος 4ος: Μύθοι για το κόστος κεφαλαίου (Κόστος Κεφαλαίου = Επένδυση χωρίς κίνδυνο 
+ Beta * Ασφάλιστρο Κινδύνου. Τα κρατικά αξιόγραφα δεν εμπεριέχουν κινδύνους. Τα 
Beta υπολογίζονται με παλινδρόμηση και το ασφάλιστρο κινδύνου μπορεί να υπολογισθεί 
με σχετική ακρίβεια. 
Μύθος 5ος: Το επιτόκιο δανεισμού είναι και το κόστος δανεισμού. 
Μύθος 6ος: Η χρήση των λογιστικών δεικτών και μεγεθών για τον υπολογισμό της αξίας 
του μετοχικού κεφαλαίου ή του κόστους των δανείων θεωρείται συντηρητική. 
Μύθος 7ος: Οι λογιστές ξέρουν να υπολογίζουν τα κέρδη. 
Μύθος 8ος: Οι καταστάσεις ταμειακών ροών εμφανίζουν όλες τις πληροφορίες για τον 
υπολογισμό των κεφαλαιουχικών δαπανών. 
Μύθος 9ος: Οι προσδοκώμενοι ρυθμοί ανάπτυξης στην αποτίμηση θεωρούνται εξωγενείς 
μεταβλητές. 
Μύθος 10ος: Μια καλά τεκμηριωμένη αποτίμηση της αξίας μιας εταιρίας, ισχύει επ’ 
αόριστο. 
Μύθος 11ος: Σημασία έχει το αποτέλεσμα και όχι η διαδικασία αποτίμησης. 
Μύθος 12ος: Το τελικό στάδιο της αποτίμησης είναι η προεξόφληση των ταμειακών ροών. 
 

2.4 Μέθοδοι αποτίμησης 
 
Ανάλογα με τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν, την οικονομική κατάσταση της 

επιχείρησης και της τοποθέτησης της στον οικονομικό κύκλο, καθώς και ανάλογα με τις 
υποθέσεις που έγιναν δεκτές κατά την διαδικασία προετοιμασίας της εκτέλεσης της μεθόδου, 
κάθε μέθοδος έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα σε ορισμένες περιπτώσεις έναντι των άλλων. Οι 
πιο συχνά χρησιμοποιούμενες μέθοδοι αποτίμησης είναι οι εξής: 

• Η μέθοδος της καθαρής περιουσιακής θέσης 
• Οι μέθοδοι των ταμειακών ροών 

                                                           
6 Damodaran, A., 2001. Twelve myths in valuation. pp.1-41 
http://pages.stern.nyu.edu/~iag/workshops/damodaran01.pdf  
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• Η μέθοδος των κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών 
• Η μέθοδος της συγκριτικής ανάλυσης εισηγμένων εταιριών και χρήσης δεικτών 

κεφαλαιαγοράς 
• Η μέθοδος της προστιθέμενης αξίας 
• Η μέθοδος των συγκριτικών συναλλαγών 
• Η μέθοδος της καθαρής περιουσιακής θέσης προσαυξημένης με την 

κεφαλαιοποιημένη υπερπρόσοδο των τελευταίων ή των επόμενων 5 ετών. 
• Η μέθοδος option pricing model 

 

2.5 Μέθοδοι της προεξόφλησης των ταμειακών ροών 
 

Τις τελευταίες δεκαετίες ολοένα και περισσότεροι αναλυτές - μελετητές και 
επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις ταμειακές ροές ως το κύριο εργαλείο μέτρησης της απόδοσης 
και της αξίας της επιχείρησης. 

 

2.5.1 Παραδοχές 
 

Οι μέθοδοι των ταμειακών ροών στηρίζονται στις εξής παραδοχές: 
• Επιχείρηση δεν είναι μόνο τα πάγια στοιχεία ενεργητικού, αλλά και οι άλλοι 

παραγωγικοί συντελεστές. Η λογιστική αξία των παγίων δεν μπορεί να συμπεριλάβει 
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τις ευκαιρίες, την δυναμικότητα, επιχειρηματικότητα 
και τέλος την οργάνωση και λειτουργία της ίδιας της επιχείρησης. 

• Η επιχείρηση αξίζει όσο αξίζουν οι προεξοφλημένες καθαρές ταμειακές ροές. 
• Οι καταστάσεις των ταμειακών ροών δίνουν περισσότερες και καλύτερες ποιοτικά 

πληροφορίες (ιδιαίτερα εάν υπάρχει μεγάλη χρονοσειρά) από ότι υπόλοιπες. Ιδιαίτερα 
για τον μέτοχο, η κατάσταση των ταμειακών ροών είναι αποκαλυπτική (για τον 
έλεγχο της καλής διοίκησης, για την εξασφάλιση της βεβαιότητας ότι θα έχει εισόδημα 
(μερίσματα) από την εταιρία, για την εξασφάλιση ότι η αξία της επιχείρησης θα αυξάνει 
και στο μέλλον, κοκ.). 

• Είναι δυνατός ο υπολογισμός ενός ή περισσοτέρων ή συνδυασμών συντελεστών 
προεξόφλησης. 

• Είναι δυνατή η πρόβλεψη των ταμειακών ροών με την προβολή και εκτίμηση των 
λογιστικών και οικονομικών γεγονότων στο μέλλον, με βάση συγκεκριμένες και καλά 
ορισμένες υποθέσεις7. ( Λαζαρίδης, 2005) 

 

2.5.2 Ωφέλειες από την χρήση των καταστάσεων ταμειακών ροών και 
λόγοι υιοθέτησής τους ως μέσο αποτίμησης 
 
Ορισμένες κατηγορίες ενδιαφερομένων μερών δεν τους απασχολεί, ούτε η 

δραστηριότητα της επιχείρησης, ούτε η τεχνολογία που χρησιμοποιεί, ούτε εάν η επιχείρηση 
έχει πολλά ή λίγα υλικά και άυλα στοιχεία ενεργητικού, ούτε εάν η καθαρή περιουσιακή θέση 
είναι μεγάλη η μικρή, ούτε η χρηματιστηριακή αξία της μετοχής. Το μόνο που τους απασχολεί 
είναι η δυνατότητα της επιχείρησης να «παράγει» χρήματα. Ο παράγοντας αυτός θεωρείται ότι 
είναι ο κρισιμότερος για την αποκοπή μερίσματος, για την εξασφάλιση της αξίας της 
επιχείρησης, αλλά είναι και ένας καλός κοινός παρονομαστής σύγκρισης των επιχειρήσεων 
μεταξύ τους. 
Οι καταστάσεις των ταμειακών ροών αποκαλύπτουν εάν: 
                                                           
7 Λαζαρίδης Θ., 2005. Αποτίμηση Επιχειρήσεων. Αθήνα: Αφοι Κυριακίδη α.ε.. σελ.101-102. 
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� Οι συνολικές δραστηριότητες της επιχείρησης (επενδυτικές, χρηματοδοτικές και 
λειτουργικές δραστηριότητες της) δημιουργούν θετική ή όχι ταμειακή ροή. 

� Οι λειτουργικές δραστηριότητές της δημιουργούν θετική ή όχι ταμειακή ροή. 
� Τον τρόπο ανεύρεσης (πηγή) των κεφαλαίων για την χρηματοδότηση των κεφαλαιακών 

δαπανών της (δανεισμός, ίδια κεφάλαια, έκδοση τίτλων, κ.α.). 
� Τις χρήσεις των κεφαλαίων. (Λαζαρίδης, 2005)8 
Η αυξημένη ζήτηση για τις καταστάσεις των ταμειακών ροών στο εξωτερικό (κυρίως στις 

αναπτυγμένες οικονομικά χώρες που εφαρμόζουν το αγγλοσαξονικό μοντέλο διοίκησης και 
οργάνωσης των επιχειρήσεων) προκύπτει από το γεγονός ότι μέσω των καταστάσεων οι 
χρήστες μπορούν να αξιολογήσουν την ικανότητα της επιχείρησης να: 

� Ρευστοποιεί τα κέρδη της 
� Πληρώνει τα μερίσματα 
� Χρηματοδοτεί νέες επενδύσεις που παράγουν επιπρόσθετες ταμειακές ροές και κέρδη 
� Εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις της 
� Συνεχίζει τις λειτουργικές της δραστηριότητες 
Σύμφωνα με τον Buffett, ένα μεγάλο πλεονέκτημα των ταμειακών ροών είναι ότι μπορούν 

να αποκαλύψουν την ροή των μετρητών εντός της επιχείρησης καθώς και το γεγονός ότι οι 
ταμειακές ροές μπορούν να κατασκευάσουν ένα συγκριτικό εργαλείο μεταξύ επιχειρήσεων που 
χρησιμοποιούν διαφορετικές λογιστικές πολιτικές. Ακόμη με βάση τις ταμειακές ροές μπορεί 
ο χρήστης να ερμηνεύσει την χρηματοοικονομική δομή της επιχείρησης, να προσδιορίσει την 
φερεγγυότητα της και τέλος την ικανότητά της να προσαρμόζετε στις αλλαγές του 
περιβάλλοντος της και της αγοράς.(Buffett and Clark, 2008)9. 

Η ανάγνωση των αποτελεσμάτων μελέτης των ταμειακών ροών αναδεικνύει και την αξία 
τους ως μέσου τόσο για τους εσωτερικούς χρήστες, όσο και για τους εξωτερικούς. Από την 
ανάλυση του τρόπου δημιουργίας των μετρητών ή των ισοδύναμων τους, αλλά και του τρόπου 
χρήσης τους μπορεί ο μελετητής της επιχείρησης να προσδιορίσει με σχετική ακρίβεια τους 
λόγους που οδήγησαν την εταιρία στην παρούσα χρηματοοικονομική κατάσταση της και 
συνεπώς μπορούν να αξιολογηθούν οι παράγοντες που οδήγησαν στην παραγωγή κερδών. 

 

2.5.3 Υποθέσεις και δεδομένα στα οποία βασίζεται η αποτίμηση 
 

Λύση στο πρόβλημα της αποτίμησης επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σχετικά υψηλή 
κερδοφορία για μεγάλα χρονικά διαστήματα είναι η προεξόφληση των ταμειακών ροών που 
παράχθηκαν από μία επένδυση. Η αποτίμηση με βάση της ταμειακές ροές βασίζεται σε κάποιες 
υποθέσεις και δεδομένα τα οποία είναι τα εξής: 

• Θα πρέπει να μελετηθεί η χρονική συγκυρία (εποχικότητα, κύκλος ζωής της επένδυσης, 
κλαδική και οικονομική συγκυρία, κλπ.) 

• Θα πρέπει να αναλυθεί η στρατηγική της εταιρείας και το στάδιο ανάπτυξής της. 
• Θα πρέπει να ελεγχθεί η αξιοπιστία των αναλυτικών λογιστικών στοιχείων και των 

υποθέσεων που έκανε η οικονομική διεύθυνση της επιχείρησης. 
• Θα πρέπει να προσδιορισθεί ο σκοπός της εκτέλεσης της μελέτης αποτίμησης. 
• Δεν μπορούν να υπολογισθούν στην ανάλυση και μελέτη ταμειακές ροές από πιθανές 

ευκαιρίες, εργασίες, προϊόντα εάν δεν υπάρχει η βεβαιότητα των ταμειακών ροών από 
αυτές/ά. Η υπόθεση αυτή γίνεται για να μειωθεί η αβεβαιότητα ή για να θεωρηθεί 
έγκυρη η στατιστική πρόβλεψη των λογαριασμών που συνθέτουν τις ταμειακές ροές 
όταν υπάρχουν ιστορικά στοιχεία. 

                                                           
8 Λαζαρίδης Θ., 2005. Αποτίμηση Επιχειρήσεων. Αθήνα: Αφοι Κυριακίδη α.ε.. σελ.103-107. 
9 Buffett, M. and Clark, D., 2008. Warren Buffett and the interpretation of financial statements. New York: 
Scribner. pp.24-28 
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Γενικά μπορεί να ειπωθεί ότι οι καταστάσεις ταμειακών ροών έχουν την ικανότητα να 
παράγουν πληροφορίες για τον μηχανισμό παραγωγής αξίας για την επιχείρηση, ενώ η 
κατάσταση των αποτελεσμάτων χρήσης είναι μία μέθοδος υπολογισμού των κερδών μίας 
περιόδου αγνοώντας τις επιδράσεις και τις διεργασίες που έχουν εκκινήσει μέσα στην ίδια 
περίοδο αλλά δεν αφορούν αυτήν την περίοδο10. (Λαζαρίδης & Παπαδόπουλος, 2010) 

 

2.6 Προσεγγίσεις αποτίμησης ελεύθερων ταμειακών ροών 
 

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να προσφέρει μια εννοιολογική κατανόηση των 
ελεύθερων ταμειακών ροών και τα μοντέλα αποτίμησης που βασίζονται σε αυτά. 

 

2.6.1 Προσδιορισμός των ελεύθερων ταμειακών ροών 
 

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές προς το σύνολο της επιχείρησης είναι η ταμειακή ροή 
στους προμηθευτές κεφαλαίων της εταιρείας μετά από την καταβολή των λειτουργικών εξόδων 
και των αναγκαίων επενδύσεων σε κεφάλαιο κίνησης  και πάγια κεφάλαια που έχουν γίνει. Οι 
ελεύθερες ταμειακές ροές προς το σύνολο της επιχείρησης (FCFF) είναι οι ταμειακές ροές από 
λειτουργικές δραστηριότητες μείον τις κεφαλαιακές δαπάνες. Για τον υπολογισμό των FCFF, 
οι αναλυτές μπορούν να χρησιμοποιούν διαφορετικές εξισώσεις ανάλογα με τις λογιστικές 
πληροφορίες που είναι διαθέσιμες. Οι προμηθευτές κεφαλαίου της εταιρείας περιλαμβάνουν 
τους κοινούς μετόχους, τους κατόχους ομολόγων και τους προνομιακούς μετόχους.11 (Stowe, 
2007) 

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές προς τους μετόχους (FCFE) είναι οι ταμειακές ροές στη 
διάθεση των κοινών μετοχών της εταιρίας μετά από όλες τις λειτουργικές δαπάνες, τους τόκους 
και τις κύριες πληρωμές που έχουν καταβληθεί και τις αναγκαίες επενδύσεις που έχουν γίνει 
για κεφάλαιο κίνησης και πάγια κεφάλαια. Οι FCFE είναι οι ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες μείον τις κεφαλαιουχικές δαπάνες μείον τις πληρωμές στους (και συν τις 
εισπράξεις από) δανειστές. 

Ο αναλυτής πρέπει να κατανοήσει τη σχέση μεταξύ των δημοσιευμένων λογιστικών 
στοιχείων μιας εταιρείας και των ελεύθερων ταμειακών ροών για την πρόβλεψη των ελεύθερων 
ταμειακών ροών και τον αναμενόμενο ρυθμό ανάπτυξης. Παρόλο που μια εταιρεία 
ανακοινώνει τις ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (cash flow from operations 
- CFO) στη δήλωση των ταμειακών ροών, οι CFO δεν είναι ελεύθερες ταμειακές ροές. Τα 
καθαρά έσοδα και οι CFO μπορεί να χρησιμοποιηθούν όμως για τον καθορισμό των ελεύθερων 
ταμειακών ροών της εταιρείας12.(CFA Institute, 2007) 

Η ενασχόληση με ελεύθερες ταμειακές ροές είναι πιο δύσκολη από ό, τι με τα 
μερίσματα, επειδή ο αναλυτής πρέπει να ενσωματώσει τις ταμειακές ροές από τις λειτουργικές 
δραστηριότητες της εταιρείας με εκείνες από τις επενδυτικές και χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες. Επειδή οι FCFF είναι οι μετά φόρων ταμειακές ροές προς όλους τους 
επενδυτές της επιχείρησης, η αξία της επιχείρησης βρίσκεται από την προεξόφληση των FCFF 
με το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC). Η αξία των ιδίων κεφαλαίων στη συνέχεια 
προκύπτει με αφαίρεση της αξίας του χρέους από την αξία της επιχείρησης. Η αξία των ιδίων 
κεφαλαίων προκύπτει άμεσα από την προεξόφληση των FCFE ταμειακών ροών προς τους 

                                                           
10Λαζαρίδης, Γ., Παπαδόπουλος, Δ., 2010. Επιχειρηματική Ανάλυση και Προσδιορισμός αξίας Επιχείρησης και 
Χρηματοδοτικών Τίτλων με την χρησιμοποίηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 
11 Stowe, J., 2007. Equity asset valuation. Hoboken, N.J.: John Wiley, pp.94-98 
12 CFA Institute, 2007. Equity Asset Valuation. 2nd ed. New Jersey: John Wiley & Sons, pp.113-114. 
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κοινούς μετόχους με το κατάλληλο απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης των ιδίων 
κεφαλαίων13.(CFA Institute, 2007) 

Ανάλογα με την εταιρεία προς αποτίμηση, ένας αναλυτής μπορεί να έχει λόγους να 
προτιμάει να χρησιμοποιήσει είτε τις FCFF ή τις FCFE. Εάν η κεφαλαιακή διάρθρωση της 
εταιρείας είναι σχετικά σταθερή, το μοντέλο των FCFE είναι πιο άμεσο και απλό στη χρήση 
από αυτό των FCFF. Στην περίπτωση μιας μοχλευμένης εταιρείας με αρνητικές FCFE, η χρήση 
του μοντέλου των FCFF μπορεί να είναι ευκολότερη14. (CFA Institute, 2007) 

 

2.6.2 Παρούσα αξία ελεύθερων ταμειακών ροών 
 

Υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις των ελεύθερων ταμειακών ροών για τον 
προσδιορισμό της αξίας τους, οι οποίες είναι η προσέγγιση του μοντέλου αποτίμησης των 
FCFF και των FCFE. Σε αυτά τα μοντέλα, η αξία της μετοχής ισούται με την παρούσα αξία 
των προβλεπόμενων ελεύθερων ταμειακών ροών από το χρόνο 1 έως το άπειρο, 
προεξοφλημένων με το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων. Όπως 
περιγράφεται παρακάτω, για κάθε μια προσέγγιση έχουμε: 
Περίπτωση 1: Παρούσα αξία Ελεύθερων Ταμειακών Ροών προς το σύνολο της εταιρείας. 

Η προσέγγιση αποτίμησης FCFF εκτιμά την αξία της επιχείρησης ως την παρούσα αξία 
των μελλοντικών Ελεύθερων ταμειακών ροών προς το σύνολο της εταιρείας (FCFF) 
προεξοφλημένων με το σταθμισμένο μέσο κόστος κεφαλαίου (WACC). 

��ί� �	
 ����ί�	�	
 =  � �����
�� + ������

�

�
 

Επειδή η FCFF είναι η ροή ρευστών διαθεσίμων για όλους τους προμηθευτές 
κεφαλαίου, χρησιμοποιώντας WACC στην προεξόφληση των FCFF προκύπτει η συνολική 
αξία όλων των κεφαλαίων της εταιρείας. Η αξία των ιδίων κεφαλαίων είναι η αξία της εταιρείας 
μείον την αξία αγοράς του χρέους της: 

Καθαρή αξία = Αξία Εταιρείας - Αγοραία Αξία χρέους 
Διαιρώντας το συνολικό ύψος των ιδίων κεφαλαίων με τον αριθμό των μετοχών 

παίρνουμε την τιμή ανά μετοχή. 
Το κόστος του κεφαλαίου είναι η απαιτούμενη απόδοση που οι επενδυτές θα πρέπει να 

απαιτήσουν για μια ροή σε μετρητά όπως εκείνης που παράγεται από την εταιρεία που 
αναλύεται. Το WACC εξαρτάται από τον κίνδυνο αυτών των ταμειακών ροών. Το WACC είναι 
ο σταθμισμένος μέσος όρος των μετά φόρων απαιτούμενων ποσοστών απόδοσης για το χρέος 
και τα ίδια κεφάλαια, όπου τα σταθμά είναι οι αναλογίες της συνολικής αξίας αγοράς της 
επιχείρησης από κάθε πηγή, το χρέος και τα ίδια κεφάλαια. Ο τύπος για WACC είναι15: 
(Damodaran, 2002) 

Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (WACC)= r d * (1-Tc)*D/C + r e*E/C 
Όπου: 
rd = Το κόστος των ιδίων κεφαλαίων 
re = Το κόστος των ξένων κεφαλαίων ή αλλιώς το κόστος δανεισμού για την εταιρία 
Tc = Ο φορολογικός συντελεστής 
D = Ο δανεισμός/χρέος 
Ε = Τα ίδια κεφάλαια 
C = Το σύνολο του παθητικού 
Περίπτωση 2: Παρούσα αξία Ελεύθερων Ταμειακών Ροών προς τους μετόχους 

                                                           
13 CFA Institute, 2007. Equity Asset Valuation. 2nd ed. New Jersey: John Wiley & Sons, pp.114-117. 
14 CFA Institute, 2007. Equity Asset Valuation. 2nd ed. New Jersey: John Wiley & Sons, pp.119-121. 
15 Damodaran, A,. 2002. Investment valuation. New York: Wiley, pp.67-68 
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 Η προσέγγιση αποτίμησης FCFΕ εκτιμά την αξία του μετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας ως την παρούσα αξία των μελλοντικών Ελεύθερων ταμειακών ροών προς το μετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρείας (FCFE) προεξοφλημένων με το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης των 
ιδίων κεφαλαίων.16 (Χατζηπλής, 2005) 

��ί� �	
 ����ί�	�	
 =  � �����
�� + ����

�

�
 

Επειδή η FCFE είναι η ταμειακή ροή που απομένει για τους μετόχους μετά την 
ικανοποίηση όλων των άλλων απαιτήσεων, προεξοφλώντας τις FCFE με το το απαιτούμενο 
ποσοστό απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων (re) προκύπτει η αξία του μετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας. Διαιρώντας το συνολικό ύψος των ιδίων κεφαλαίων με τον αριθμό των μετοχών 
παίρνουμε την αξία ανά μετοχή.  

 

2.6.3 Μοντέλο ανάπτυξης ενός σταδίου 
 

Στην ανάλυση προεξόφλησης ταμειακών ροών (DCF), το μοντέλο Gordon (διαρκής ή 
σταθερής ανάπτυξης) κάνει την υπόθεση ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές αυξάνονται με 
σταθερό ρυθμό που οδηγεί σε μοντέλα FCFF και FCFE ενός σταδίου (σταθερής ανάπτυξης). 
Όπως περιγράφεται παρακάτω, για κάθε μοντέλο έχουμε: 

 
Μοντέλο FCFF ενός σταδίου (σταθερής ανάπτυξης) 

Ας υποθέσουμε ότι η FCFF αυξάνεται με σταθερό ρυθμό g, έτσι ώστε η FCFF σε 
οποιαδήποτε περίοδο είναι ίση με FCFF κατά την προηγούμενη περίοδο, πολλαπλασιαζόμενο 
επί (1 + g)17: (Damodaran, 2010) 

FCFFt=FCFFt-1 * (1+g) 
Αν FCFF αυξάνεται με σταθερό ρυθμό, 

��ί� ����ί�	�	
 =  �����
���� − ! =  ����" ∗ �� + !�

���� − !  

Αφαιρώντας την αγοραία αξία του χρέους από την αξία εταιρείας παίρνουμε την αξία του 
μετοχικού κεφαλαίου. 
 

Μοντέλο FCFΕ ενός σταδίου (σταθερής ανάπτυξης) 
To μοντέλο FCFΕ ενός σταδίου (σταθερής ανάπτυξης) υποθέτει ότι η FCFE αυξάνεται 

με σταθερό ρυθμό g. Η FCFE σε οποιαδήποτε περίοδο είναι ίση με FCFE κατά την 
προηγούμενη περίοδο, πολλαπλασιαζόμενη επί (1 + g): 

FCFFt=FCFFt-1 *  (1+g) 
Η Αξία μετοχικού κεφαλαίου αν η FCFE αυξάνεται με σταθερό ρυθμό είναι: 

��ί� $��%�&%ύ &�(�)�ί%* = �����
�� − ! = ����" ∗ �� + !�

�� − !  

Το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι το re, το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης των ιδίων 
κεφαλαίων. Ας σημειώσουμε ότι ρυθμός ανάπτυξης των FCFF και των FCFE συχνά δεν είναι 
ο ίδιος. 
 

2.6.4 Μοντέλο Ανάπτυξης Δύο Σταδίων 
 

                                                           
16 Χατζηπλής, Π., 2005. Η επιχείρηση αξίζει όσο οι δυνατότητες και οι προοπτικές της. ΤΑ ΝΕΑ. Δευτέρα 3 
Οκτωβρίου,σελ.73-79. http://images.tanea.gr/AssetService/Image.ashx?t=3&iid=8767  
17 Damodaran, A., 2010. The dark side of valuation. Upper Saddle River (N.J.): Pearson Education. pp.235-243 
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Στα μοντέλα αποτίμησης των ελεύθερων ταμειακών ροών ανάπτυξης δύο σταδίων, ο 
ρυθμός ανάπτυξης κατά το δεύτερο στάδιο είναι ένας μακροπρόθεσμος σταθερός ρυθμός 
ανάπτυξης. Για μια παρακμάζουσα βιομηχανία, στο δεύτερο στάδιο ο ρυθμός ανάπτυξης θα 
είναι ελαφρώς κάτω από τον ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ. Για ένας κλάδος που θα αυξηθεί στο 
μέλλον σε σχέση με τη συνολική οικονομία, στο δεύτερο στάδιο ο ρυθμός ανάπτυξης θα 
μπορούσε να είναι ελαφρώς μεγαλύτερος από το ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ. 

Οι δύο πιο δημοφιλείς εκδόσεις των μοντέλων αποτίμησης FCFF και FCFE δύο 
σταδίων διακρίνονται από τη μορφή των ρυθμών ανάπτυξης στο στάδιο 1. Κατά μία εκδοχή, ο 
ρυθμός ανάπτυξης είναι σταθερός στο Στάδιο 1 και μειώνεται με ένα μακροπρόθεσμο σταθερό 
ρυθμό στο Στάδιο 2. Σε άλλη εκδοχή, ο ρυθμός ανάπτυξης μειώνεται στο στάδιο 1, φθάνοντας 
ένα σταθερό ρυθμό στην αρχή του σταδίου 2. 

Οι ρυθμοί ανάπτυξης μπορούν να εφαρμοστούν σε διαφορετικές μεταβλητές. Ο ρυθμός 
ανάπτυξης θα μπορούσε να είναι ο ρυθμός ανάπτυξης για την FCFF ή την FCFE, ή ο ρυθμός 
ανάπτυξης για το εισόδημα ή το ποσοστό αύξησης για τις πωλήσεις. Όταν ο ρυθμός ανάπτυξης 
του εισοδήματος μειώνεται, όπως μεταξύ Στάδιο 1 και Στάδιο 2, οι επενδύσεις σε λειτουργικά 
πάγια περιουσιακά στοιχεία, πιθανότατα θα μειωθούν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Εάν 
αλλάξει ο ρυθμός ανάπτυξης των πωλήσεων, οι προσαρμογές στα καθαρά περιθώρια κέρδους 
καθώς και στις επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και στις πολιτικές χρηματοδότησης, 
θα καθορίσουν τη FCFF και τη FCFE.18 (Damodaran, 2010) 
 

2.6.5 Ανάλυση Ευαισθησίας Αποτίμησης Βάσει Ταμειακών Ροών 
 

Σε μεγάλο βαθμό, ο ρυθμός ανάπτυξης των FCFF και των FCFE εξαρτώνται από την 
μελλοντική κερδοφορία της εταιρείας. Η αύξηση των πωλήσεων και των περιθωρίων κέρδους 
εξαρτιόνται από τη φάση ανάπτυξης της εταιρείας και την κερδοφορία του κλάδου. Μια άκρως 
κερδοφόρα επιχείρηση σε έναν διαρκώς αναπτυσσόμενο κλάδο μπορεί να απολαύσει για 
χρόνια αύξηση των κερδών. Τελικά, τα περιθώρια κέρδους της είναι πιθανό να διαβρωθούν 
από την αύξηση του ανταγωνισμού, και η αύξηση των πωλήσεων είναι πιθανό να υποχωρήσει 
καθώς και λόγω των λιγότερων ευκαιριών για την επέκταση του μεγέθους της αγοράς και του 
μεριδίου αγοράς. Οι ρυθμοί ανάπτυξης και η διάρκεια της ανάπτυξης είναι δύσκολο να 
προβλεφθούν. 

Οι αξίες του έτους βάσης για τα FCFF ή FCFE μοντέλα ανάπτυξης είναι επίσης καίριας 
σημασίας. Λαμβάνοντας υπόψη τα ίδια απαιτούμενα ποσοστά απόδοσης και τους ρυθμούς 
ανάπτυξης, η αξία της επιχείρησης ή η αξία των ιδίων κεφαλαίων θα αυξηθεί ή θα μειωθεί 
ανάλογα με την αρχική αξία της FCFF ή της FCFE που χρησιμοποιήθηκε. 

Η αποτίμηση μιας εταιρείας περιλαμβάνει προβλέψεις των μελλοντικών ταμειακών 
ροών της εταιρείας καθώς και τις εκτιμήσεις του κόστους προεξόφλησης των κεφαλαίων της 
που πρέπει να χρησιμοποιούνται ώστε να δοθεί η παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών 
ροών της. Οι αναλυτές για να εξετάσουν πόσο ευαίσθητη είναι η τελική αποτίμηση στις 
αλλαγές κάθε μίας από τις μεταβλητές εισόδου του μοντέλου αποτίμησης, εκτελούν ανάλυση 
ευαισθησίας. Μερικές μεταβλητές εισόδου έχουν πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο στην αποτίμηση 
μετοχών σε σχέση με άλλες. 

 

2.7 Εφαρμογή της μεθόδου 
 

Σύμφωνα με την μέθοδο της προεξόφλησης των ταμειακών ροών, η αξία μιας 
επιχείρησης ισούται με την παρούσα αξία των ταμειακών πλεονασμάτων που αναμένεται να 

                                                           
18 Damodaran, A., 2010. The dark side of valuation. Upper Saddle River (N.J.): Pearson Education. pp.244-248 
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πραγματοποιηθούν σε ορισμένο αριθμό ετών, συν την παρούσα αξία της υπολειμματικής αξίας 
της επιχείρησης στο τέλος του χρονικού ορίζοντα. 
Η μεθοδολογία περιλαμβάνει τα εξής βήματα: 

1. Σχεδιασμός και υπολογισμός των ελεύθερων ταμειακών ροών της εταιρίας στο χρονικό 
διάστημα της πρόβλεψης. 

2. Υπολογισμός του Μέσου Σταθμικού Κόστους Κεφαλαίου (WACC) για τον 
προσδιορισμό του κατάλληλου ποσοστού προεξόφλησης στο διάστημα της πρόβλεψης. 

3. Υπολογισμός της Υπολειμματικής Αξίας (Terminal Value) στο τέλος της περιόδου 
πρόβλεψης. 

4. Προσδιορισμός της αξίας της εταιρίας με την προεξόφληση στο παρόν όλων των 
προβλεπόμενων ελεύθερων ταμειακών ροών της, καθώς και της υπολειμματικής της 
αξίας. 

5. Διενέργεια ανάλυσης ευαισθησίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ ΤΙΤΑΝ 
 

3.1 Γενικά για την εταιρεία και τον Όμιλο 
 
Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. 
Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος διαθέτει μια ισχυρή 
παρουσία στην Ελλάδα κατέχοντας περίπου το 40% της εγχώριας αγοράς, αλλά παράλληλα 
έχει επεκταθεί και σε άλλα μέρη του κόσμου κατέχοντας σημαντικά μερίδια αγοράς. Πιο 
συγκεκριμένα, διαθέτει συνολικά 13 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου δυναμικότητας 23,6 
εκατομμυρίων τόνων απασχολεί και σήμερα 5.537 εργαζόμενους. Στους παρακάτω πίνακες 
παρατίθενται τα επίπεδα παραγωγής ανά περιοχή, ο αριθμός σε ποσοστό των εργοστασίων ανά 
γεωγραφική περιοχή, καθώς και το ποσοστό των εργαζόμενων. 
 

  

Αριθμός 

Εργοστασίων 

Εκατομμύρια 

Τόνοι 

Αριθμός 

Εργαζόμενων 

ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 

Η.Π.Α. 2 4 1.715 

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 

ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.537 

Πίνακας 2: Παραγωγική δυναμικότητα Ομίλου ΤΙΤΑΝ 

 
Διάγραμμα 1: Διασπορά παραγωγικής δυναμικότητας Ομίλου ΤΙΤΑΝ19 

 
Από τα γραφήματα μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι ο Όμιλος πραγματικά έχει πετύχει 

αυτό που λέμε στο χρηματιστήριο διασπορά χαρτοφυλακίου περιορίζοντας σε ένα βαθμό το 
ρίσκο της επένδυσης. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι έχει σχεδόν επεκταθεί ισόποσα και 
στις 4 γεωγραφικές περιοχές, στοιχείο που τον βοήθησε ιδιαίτερα στην παρούσα κακή 
οικονομική κατάσταση της Ελλάδας, καθώς στην περίπτωση που ο Όμιλος θα είχε ως 
αποκλειστική αγορά μόνο την Ελληνική, τότε η οικονομική κρίση θα είχε επιβαρύνει πολύ 
περισσότερο τα θεμελιώδη μεγέθη του. 

 

                                                           
19 Πηγή: Ετήσια οικονομική έκθεση Ομίλου ΤΙΤΑΝ 2013 
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3.2 Ιστορική αναδρομή 
 

O ΤΙΤΑΝ γράφει ιστορία στην ελληνική βιομηχανία για περισσότερα από 100 χρόνια. 
Συνδυάζοντας το επιχειρηματικό πνεύμα και τη λειτουργική αρτιότητα με σεβασμό στον 
άνθρωπο, στην κοινωνία και στο περιβάλλον, έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να 
αναπτυχθεί δυναμικά, παραμένοντας αξιόπιστος και την ίδια στιγμή σταθερός στις αξίες του. 
Σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα στην ιστορία του ΤΙΤΑΝ: 

• 1902:  Ίδρυση της Εταιρίας με την ανέγερση του πρώτου «τσιμεντοποιείου» στην πόλη της 
Ελευσίνας. 

• 1912: Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 
• 1933: Πραγματοποίηση των πρώτων εξαγωγών τσιμέντου. 
• 1951 - 1957: Η παραγωγή του εργοστασίου Ελευσίνας αυξάνεται κατακόρυφα, με συνεχή 

διεύρυνση των εξαγωγών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν πλέον το 52% των πωλήσεων του ΤΙΤΑΝΑ 
και το 50% περίπου των συνολικών ελληνικών εξαγωγών τσιμέντου 

• 1962: Έναρξη λειτουργίας δεύτερου εργοστασίου του ΤΙΤΑΝΑ στη Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. 
• 1968: Έναρξη λειτουργίας του τρίτου εργοστασίου του ΤΙΤΑΝΑ στο Δρέπανο Αχαΐας. 
• 1976: Έναρξη λειτουργίας τέταρτου εργοστασίου στο Καμάρι Βοιωτίας. 
• 1977: Ιδρύεται η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε., με αντικείμενο την παραγωγή, 

μεταφορά και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος. 
• 1979: Έναρξη λειτουργίας του πρώτου σταθμού αποθήκευσης τσιμέντου στη Τζέντα της Σαουδικής 

Αραβίας (πλωτός σταθμός) και στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου (πλωτός σταθμός). 
• 1985: Πραγματοποίηση, για πρώτη φορά, εξαγωγών στις ΗΠΑ. 
• 1988: Ίδρυση σταθμού διανομής τσιμέντου στις ΗΠΑ (Port Newark, New Jersey). 
• 1989-1993: Ίδρυση σταθμών διανομής στη Δυτική Ευρώπη: Hull - Ηνωμένο Βασίλειο, Βενετία - 

Ιταλία, Μασσαλία - Γαλλία. 
• 1991: Έμφαση στην καθετοποίηση δραστηριοτήτων, με επενδύσεις σε λατομεία αδρανών υλικών 

και μονάδες σκυροδέματος. 
• 1992: Απόκτηση του ελέγχου τσιμεντοβιομηχανίας στις ΗΠΑ (Roanoke). 
• 1998: Εξαγορά της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρίας Plevenski Cement στη Βουλγαρία και 

της εταιρίας Cementarnica Usje στη FYROM. 
• 1999: Εξαγορά της πλειοψηφίας των μετοχών της αιγυπτιακής εταιρίας Beni Suef Cement 

(Κοινοπραξία TITAN - LAFARGE) και λειτουργία νέου σταθμού στη Σάφαγκα της Αιγύπτου. 
• 2000: Εξαγορά της TARMAC AMERICA Inc με απόκτηση του 100% των εργοστασίων Roanoke 

(Virginia) και Pennsuco (Florida), λατομείων, μονάδων παραγωγής σκυροδέματος, σταθμών 
διανομής τσιμέντου στις ΗΠΑ. 

• 2001: 
� Ένταξη της αμερικανικής εταιρίας Separation Technologies (επεξεργασίας     ιπτάμενης 
 τέφρας) στον Όμιλο. 
� Απόκτηση του ελέγχου της τσιμεντοβιομηχανίας Kosjeric στη Σερβία. 
� Απόκτηση του ελέγχου της αιγυπτιακής εταιρίας ALEXANDRIA PORTLAND CEMENT 

• 2003: Έναρξη λειτουργίας νέας, υπερσύγχρονης γραμμής παραγωγής στο εργοστάσιο Ν. Ευκαρπίας 
Θεσσαλονίκης με επένδυση € 70.000.000. 

• 2004:   
� Παραχώρηση των μετοχών της PLEVENSKI A.D. και εξαγορά των μετοχών της εταιρίας 

ZLATΝA PANEGA στη Βουλγαρία. 
� Έναρξη λειτουργίας νέου σταθμού διανομής τσιμέντου στην Tampa (Florida), στις ΗΠΑ. 
� Βραβείο Κοινωνικής Ευθύνης από το ΕΒΕΑ. 
� Πρώτη έκδοση Απολογισμού Εταιρικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2003. 

• 2005: 
� Εγκαίνια νέας παραγωγικής μονάδας τσιμέντου του εργοστασίου Pennsuco (Florida), στις 

ΗΠΑ. 
� Εγκαινιάζεται η νέα σύγχρονη παραγωγική μονάδα του εργοστασίου Pennsuco (Florida) 

επένδυση ύψους $200.000.000. 
• 2006: 
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� Εξαγορά από την ΤΙΤΑΝ AMERICA τριών ανεξάρτητων εταιριών παραγωγής έτοιμου 
σκυροδέματος στις ΗΠΑ. 

� Εγκαίνια του νέου σύγχρονου σταθμού διανομής τσιμέντου στο Port Newark, New Jersey στις 
ΗΠΑ. 

� Κατασκευή σταθμού διανομής τσιμέντου στον Αυλώνα (Vlore) της Αλβανίας. 
• 2007:  

� Έναρξη κατασκευής στην περιοχή Kruje της Αλβανίας, νέου εργοστασίου παραγωγής 
τσιμέντου. 

� Εξαγορά από την ΤΙΤΑΝ AMERICA δύο ακόμα εταιριών έτοιμου σκυροδέματος και λατομείου 
ασβεστόλιθου στις ΗΠΑ. 

• 2008: 
� Εξαγορά της τουρκικής εταιρίας Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. με απόκτηση 

του 50% του εργοστασίου στο Tokat και μονάδας άλεσης στο Tekirdag. 
� Απόκτηση του 100% της κοινοπρακτικής επιχείρησης με την επωνυμία "Lafarge-Titan 

Egyptian Investments" (εργοστάσια Beni Suef, Alexandria Portland Cement), στην Αίγυπτο. 
� Εγκαινιάζεται η λειτουργία νέας, υπερσύγχρονης γραμμής παραγωγής στο εργοστάσιο Zlatna 

Panega στη Βουλγαρία. 
• 2010: 

� Εγκαίνια νέου εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου ΑΝΤΕΑ στην Αλβανία. 
� Εξαγορά εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου στο Κόσσοβο. 
� Η Α. Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ στις 1.000 πιο Υπεύθυνες Κοινωνικά Εταιρίες του κόσμου. 

 

3.3 Προϊόντα και δραστηριότητες Ομίλου ΤΙΤΑΝ 
 

Οι δραστηριότητες του Ομίλου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των δομικών υλικών, από 
αδρανή έως διάφορους τύπους φαιού και λευκού τσιμέντου, σκυροδέματος, θαλάσσιων και 
οδικών μεταφορών καθώς και ξηρών κονιαμάτων. Επίσης παρέχονται υπηρεσίες για τη 
διαχείριση αποβλήτων, το διαχωρισμό και την επεξεργασία ιπτάμενης τέφρας (ProAsh®), και 
την αξιοποίηση δευτερογενών 1 καυσίμων. 

 
Διάγραμμα 2: Πωλήσεις ανά τύπο προϊόντος και κύκλος εργασιών ΤΙΤΑΝ 2012-1320 

 

3.4 Κυρίαρχος στόχος και εταιρικές αξίες του Ομίλου ΤΙΤΑΝ 
 

Κυρίαρχος στόχος του Ομίλου είναι η ανάπτυξή του ως ανεξάρτητης δύναμης στην 
παγκόσμια αγορά των δομικών υλικών που συνδυάζει την επιχειρηματική ικανότητα και 
ανταγωνιστικότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.  
                                                           
20 Πηγή: Προσωπική δημιουργία βασιζόμενη στα στοιχεία της οικονομικής έκθεσης του Ομίλου του 2013 
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Οι κύριες εταιρικές αξίες του Ομίλου είναι: 
• Ακεραιότητα 
• Τεχνογνωσία 
• Αξία στον πελάτη 
• Δέσμευση έναντι στόχων 
• Συνεχής Βελτίωση 
• Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί μία από τις βασικές αξίες του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. Στο 
πλαίσιο αυτό έχει συμβάλει ως: 

• ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου ΕΚΕ (2000) 
• η πρώτη ελληνική επιχείρηση που συμμετείχε στο Οικουμενικό Σύμφωνο (Global 

Compact) το 2002 
• η πρώτη και μόνη ελληνική επιχείρηση που συμμετέχει στο Διεθνές Επιχειρηματικό 

Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (WBCSD) 
• κύριο μέλος της Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον κλάδο τσιμέντου 

(CSI) του WBCSD από το 2003 
• κύριο μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου από το 2004 και 
• μέλος της Πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΕΚΕ από το 2006 

Η Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ εκδίδει από το 1983 Κοινωνικό και Περιβαλλοντικό Απολογισμό, 
ενώ από το 2003 η ίδια έκδοση αφορά όλο τον Όμιλο και ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα GRI. 
 

3.5 Συμμετοχές σε θυγατρικές - κοινοπραξίες 
 

Η μητρική εταιρία ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι συνδεδεμένη με πάνω από 475 άλλες 
επιχειρήσεις, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες από αυτές: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

COLOMBUS PROPERTIES BV 100% 
ΙΝΤΕΡΤΙΤΑΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ 
Α.Ε. 

100% 

ΠΟΛΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 100% 
ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 100% 
ΑΧΑΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 100% 
ΑΛΜΠΑΣΕΜ Α.Ε. 100% 
AEMOS CEMENT LTD 100% 
IAPETOS LTD 100% 
FINTITAN SRL 100% 
TITAN CEMENT UK LTD 100% 
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 100% 
SALENTIJN PROPERTIES 1 
B.V./NETHERLANDS 

100% 

ΛΑΚΜΟΣ Α.Ε. 99,95% 
ΙΝΤΕΡΣΙΜΕΝΤ Α.Ε. 99,95% 
NAFTITAN Α.Ε. 99,90% 
ΤΙΤΑΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ Α.Ε. 

99,80% 

ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. 99,80% 
ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ A.Ε.  61,76% 
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ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΟΥΡΝΩΝ Α.Ε. 54,93% 
ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ 
Α.Β.&Ε.Ε. 

43,95% 

ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. 5,34% 
Πίνακας 3: Συμμετοχές και συγγενείς επιχειρήσεις Ομίλου ΤΙΤΑΝ21 

  

                                                           
21 Πηγή: Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις Ομίλου ΤΙΤΑΝ για τη περίοδο 1 Ιαν. – 31 Μαρτίου 2014, 

διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://ir.titan.gr/titan/uploads//financials/2014/3M/Financial_Statements_310314_GR.pdf  
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KΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 

4.1 Εισαγωγή 
 
Η στρατηγική ανάλυση έχει ως στόχο τη κατανόηση τη στρατηγικής θέσης της εταιρείας με 
την ανάλυση των περιβαλλοντικών αλλαγών και τον προσδιορισμό των ευκαιριών ή απειλών. 
Αποσκοπεί στο να μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε μια άποψη για τους βασικούς παράγοντες 
που έχουν επιπτώσεις στις παρούσες και μελλοντικές επιδόσεις της εταιρείας. Η ανάλυση 
αποτελεί ένα βήμα για την κατανόηση της σύνθεσης και ανταγωνιστικότητας του κλάδου που 
ανήκει η εταιρεία, καθώς και την εξέταση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος της, και πώς 
αυτό μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και την κερδοφορία της εταιρείας. 

Στη στρατηγική ανάλυση μας περιλαμβάνουμε μια ανάλυση PEST, η οποία 
χρησιμοποιείται για την ανάλυση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και το μοντέλο των 
«Πέντε Δυνάμεων του Πόρτερ», το οποίο χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της έντασης 
του ανταγωνισμού στο κλάδο της εταιρείας. Στο τέλος του κεφαλαίου παρουσιάζεται με μια 
ανάλυση SWOT, η οποία χρησιμοποιείται για να επισημάνει τα δυνατά και αδύνατα σημεία 
της εταιρείας, και να αποκαλύψει τις απειλές και τις ευκαιρίες στο περιβάλλον της. 
 

4.2 Στρατηγική Ομίλου 
 
Οι κύριες στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου είναι οι εξής: 

o Η γεωγραφική διαφοροποίηση: Η οποία κρίνεται αναγκαία αφού η αγορά τσιμέντου 
είναι παγκόσμια και αποτελείται από πολλές τοπικές αγορές. Η συμμετοχή στις αγορές 
αυτές προσφέρει τη δυνατότητα για την αύξηση των πωλήσεων και την ορθότερη 
διαχείριση του κόστους μεταφοράς των εμπορευμάτων,  καθώς και την αποφυγή των 
κινδύνων που συνεπάγονται από την εξάρτηση σε λίγες μόνο αγορές, με την μείωση 
της επίδρασης μιας ενδεχόμενης κάμψης σε κάποια από τις αγορές. 

o Η συνεχής βελτίωση της ανταγωνιστικότητας: Η δυνατότητα για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας επιτυγχάνεται μέσω της βελτίωσης της κερδοφορίας και της 
αύξησης της αποδοτικότητας που επιτρέπει τη παραγωγή με χαμηλότερο κόστος. Ο 
Όμιλος επενδύει διαρκώς στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του με την 
εισαγωγή νέων τεχνολογιών που επιτρέπουν τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και 
εφαρμόζει με τον πιο ορθολογικό τρόπο την τεχνογνωσία που διαθέτει με την εισαγωγή 
αποτελεσματικότερων πρακτικών εργασίας σε όλες τις δραστηριότητες του. 

o Η καθετοποίηση των δραστηριοτήτων: Ο Όμιλος συμμετέχει σε όσο το δυνατόν 
περισσότερους κρίκους της «αλυσίδας αξίας» του τσιμέντου (σκυρόδεμα, αδρανή 
υλικά) εκμεταλλευόμενος το συγκριτικό πλεονέκτημα που προσφέρει η οικονομική 
ευρωστία και η τεχνογνωσία του Ομίλου. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται 
η διασπορά του κινδύνου από τις εγγενείς επιχειρήσεις του Ομίλου που παράγουν μόνο 
ένα προϊόν και ο επιτυχής ανταγωνισμός σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. 

o Επικέντρωση στο ανθρώπινο δυναμικό και στην εταιρική κοινωνική ευθύνη: Ο Όμιλος 
ενισχύει τη δέσμευση του στη βιώσιμη ανάπτυξη με την ανάπτυξη των στελεχών του 
και την επικέντρωση στο ανθρώπινο δυναμικό του. 

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ παραμένει επικεντρωμένος στην υλοποίηση της στρατηγικής του, που 
συνίσταται στην επέκταση και γεωγραφική διαφοροποίηση της βασικής επιχειρηματικής 
δραστηριότητάς του (κλάδος τσιμέντου), στην αύξηση της καθετοποίησης σε συναφή δομικά 
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υλικά, στη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης της δομής κόστους και στη βιώσιμη ανάπτυξη των 
εργασιών του, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω της χρήσης σύγχρονου 
εξοπλισμού και της λήψης όλων των αναγκαίων μέσων στις μονάδες παραγωγής σκυροδέματος 
και κατά τη μεταφορά των πρώτων υλών και των προϊόντων για μετριασμό των εκπομπών 
CO2, άλλων αέριων ρύπων και σκόνης, για περιορισμό του θορύβου και για την εξοικονόμηση 
ενέργειας και φυσικών πόρων. 
 

4.3 Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος – Ανάλυση PEST 
 

Για την ανάλυση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος της επιχείρησης κάνουμε 
χρήση της ανάλυσης PEST, η οποία αναπτύσσεται για να εξετάσουμε τις τάσεις των πολιτικών, 
οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών παραγόντων στο πλαίσιο του μακροοικονομικού 
περιβάλλοντος μιας επιχείρησης.  

Το μοντέλο χρησιμοποιείται συνήθως σε «παρόν χρόνο», με στόχο την εύρεση των 
βασικών παραγόντων που επηρεάζουν την βιομηχανία και την αγορά της περιοχής που 
εξετάζουμε. Αν και ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο, σαν εξωτερικό περιβάλλον 
στην ανάλυση μας θα εστιάσουμε κυρίως την Ελλάδα, τη χώρα που ανήκει η μητρική ΤΙΤΑΝ 
Α.Ε.. 

Η ανάλυση PEST θα αναλύσει τους κύριους εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν 
την εταιρεία ΤΙΤΑΝ. Θεωρούμε ότι αυτό είναι σημαντικό για να πάρουμε μια εικόνα από τους 
εξωτερικούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής 
για την εταιρία ΤΙΤΑΝ. 

 
Πολιτικοί 
Παράγοντες 

Φορολογική Νομοθεσία, Νόμοι Προστασίας του Περιβάλλοντος, 
Πολιτική σταθερότητα, Συνθήκες Διεθνούς Εμπορίου, Εργασιακή 
νομοθεσία, Νόμοι για την προστασία του περιβάλλοντος 

Οικονομικοί 
Παράγοντες 

Πληθωρισμός, Επιτόκια, Τάση του ΑΕΠ, Ανεργία, Διαθέσιμο 
Εισόδημα, Οικονομικοί Κύκλοι, Ενεργειακό κόστος 

Κοινωνικοί 
Παράγοντες 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά, Κατανομή Εισοδήματος, Καταναλωτικά 
πρότυπα, Επίπεδο εκπαίδευσης 

Τεχνολογικοί 
Παράγοντες 

Δαπάνες σε έρευνα και ανάπτυξη, Νέες ανακαλύψεις, Ρυθμός 
μεταφοράς τεχνολογίας, Τεχνολογική υποδομή, Νέα προϊόντα / 
παραγωγικές διαδικασίες 

Πίνακας 4: Παράγοντες ανάλυσης PEST 

 

4.3.1 Το Πολιτικό Περιβάλλον 
 

Η πολιτική κατάσταση Ελλάδα παρουσιάζει συνεχιζόμενη πολιτική αβεβαιότητα, 
αυξημένη γραφειοκρατία και διαφθορά. Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες σε συνδυασμό με 
το πολύπλοκο φορολογικό σύστημα έχουν οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις σε αδυναμία 
αποπληρωμής των χρεών τους. 

Η τιμή του τσιμέντου εξαρτάται άμεσα από τιμές άλλων αγαθών που ελέγχει και 
καθορίζει η κυβέρνηση (τιμή ρεύματος, τιμή άνθρακα, φόρους) 

 
Χώρα Τιμή (€/MWh) 
Ιταλία 30,00 - 35,00  
Γερμανία 35,00 - 40,00  
Γαλλία 40,00 - 46,00  
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Βουλγαρία 46,00  
Ελλάδα (Υψηλή Τάση) 77,00  
Ελλάδα (Μέση Τάση) 104,40  

Πίνακας 5: Τιμή πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος για το έτος 2013 22  

Η δε αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ήταν και θα είναι βαθιά μη ανταγωνιστική με τιμές 
στην χονδρεμπορική αγορά κοντά στα 100 Ευρώ/ΜWh υπερδιπλάσιες από τις τιμές σε όλες τις 
αγορές στην Ευρώπη, όταν μάλιστα υπάρχει μεγάλη πλεονάζουσα δυναμικότητα μονάδων 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Στον πίνακα 5 μπορούμε να δούμε τα πραγματικά στοιχεία 
για τις τιμές ηλεκτρισμού σε σχέση με τους ευρωπαίους ανταγωνιστές.  

Οι υπέρμετρες φορολογήσεις στα ακίνητα έχουν αυξήσει το κόστος λειτουργίας όλων 
των επιχειρήσεων. Επιπλέον, δεν υπάρχει μια σταθερή φορολογική πολιτική με λογικούς 
συντελεστές που δεν θα άλλαζαν για τουλάχιστον μια 10ετία και ο αριθμός ρεκόρ των 127 
φορολογικών νομοσχέδιων και φορολογικών τροπολογιών τα τελευταία 20 χρόνια, έχει 
συμβάλλει στην αποβιομηχάνιση της χώρας.  

Το τελευταίο διάστημα έχουν διαπιστωθεί ότι κυκλοφορούν στην αγορά αμφιβόλου 
ποιότητας τσιμέντα, τα οποία εισάγονται παράνομα από την Τουρκία και πολλές φορές έχουν 
χρησιμοποιηθεί λόγω του χαμηλότερου κόστους τους στη κατασκευή ακόμη και δημοσίων 
έργων. Τα κρούσματα αυτά συντελούν στη μείωση των κερδών των εγχώριων επιχειρήσεων 
όπως ο ΤΙΤΑΝ και αποκαλύπτουν την ανεπαρκή εποπτεία της αγοράς από το κράτος. 
Τέλος οι αποφάσεις της κυβέρνησης για το συνολικό ποσό που θα δαπανηθεί για τη κατασκευή 

δημοσίων έργων καθώς και οι αναπτυξιακοί νόμοι οι οποίοι δίνουν κίνητρα σε επενδυτές 
επηρεάζουν σημαντικά την αύξηση της ζήτησης του τσιμέντου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 
πανελλήνιου συνδέσμου τεχνικών εταιριών (ΣΑΤΕ), ο συνολικός προϋπολογισμός αυξήθηκε 
για το 2013 στα 1.960 εκ. € από τα 1.495 εκ. € του 2013, αν και ο μέσος προϋπολογισμός ανά 
δημόσιο έργο μειώθηκε από τα 10.307.302 € το 2012 σε 9.511.829 €. 
 
 

∆ηµοπρασίες δηµοσίων έργων                     
Προϋπολογισµός: Άνω των 2 εκ. € 

Έτος 
Πλήθος 
έργων 

Συνολικός 
προϋπολογισµός 

Μέσος 
προϋπολογισµός 

2007 376 3.839.200.020   10.210.638   

2008 200 2.244.513.160   11.222.566   

2009 140 943.313.210   6.737.952   

2010 152 2.208.087.610   14.526.892   

2011 269 1.888.880.653   7.021.861   

2012 145 1.494.558.774   10.307.302   

2013 206 1.959.436.756   9.511.829   

Πίνακας 6: Αριθμός δημοσίων έργων με προϋπολογισμό άνω των 2 εκατ. € 23 

 

 

 

                                                           
22 Πηγή: http://www.unicen.gr/  
23 Πηγή: http://www.sate.gr/  
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4.3.2 Το Οικονομικό Περιβάλλον 
 

Στο οικονομικό περιβάλλον είναι γνωστό ότι η χώρα μας έχει κλονιστεί από την 
οικονομική κρίση του 2008. Η κρίση είχε ως συνέπεια τη χαμηλή επιχειρηματική 
δραστηριότητα, τη μειωμένη ρευστότητα για τις επιχειρήσεις και τη δυσκολία στις 
δανειοδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω των αυξημένων επιτοκίων. Η οικονομική ύφεση 
οδήγησε στη κατάρρευση της οικοδομικής δραστηριότητας, με αποτέλεσμα ο 
κατασκευαστικός κλάδος να επηρεαστεί περισσότερο από κάθε άλλο εγχώριο κλάδο, πολλές 
εταιρείες να κλείσουν λόγω έλλειψης ρευστότητας και χιλιάδες θέσεις εργασίας να χαθούν, 
συμβάλλοντας στην αύξηση της ανεργίας. 
 

Βασικά μεγέθη της Ελληνικής οικονομίας (% ετήσιες μεταβολές, 
σταθερές τιμές) 

  2011 2012 2013 

ΑΕΠ -6,9 -6,5 -3,8 

Ιδιωτική κατανάλωση  -7,1 -7,7 -5,9 

Δημόσια κατανάλωση -9,1 -6,5 -7,2 

Επενδύσεις  

-

20,7 

-

18,5 
-3,7 

Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών  -0,3 0,4 2,5 

Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 
-8,1 

-

10,1 
-5,3 

Εναρμονισμένος ΔΤΚ 3,1 1,2 0,7 

Αποπληθωριστής ΑΕΠ  1,6 -0,1 -0,1 

Απασχόληση -6,7 -8,2 -3 

Ποσοστό ανεργίας  17,3 23,5 24,7 

Πίνακας 7: Μεταβολές βασικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας24 

 
 
Παρόλο τη συρρίκνωση του κατασκευαστικού κλάδου λόγω της οικονομικής κρίσης η 

παραγωγή τσιμέντου αυξήθηκε για πρώτη φορά από το 2013 κατά 3,4% σε σχέση με το 2012 
και η μεταβολή του δείκτη παραγωγής στις κατασκευές φαίνεται πως θα είναι θετική για το 
2014, μετά από το 2008. 

Η συγκρατημένη αισιοδοξία οφείλεται στην ενεργοποίηση σχεδόν όλων των 
παγωμένων έργων στην χώρα και στην εντυπωσιακά βελτιωμένη εικόνα του Ελληνικού 
κράτους όσον αφορά τις πληρωμές και τα χρέη που έχει δημιουργήσει και που είχαν φτάσει σε 
επίπεδα ρεκόρ στις αρχές του 2013. Η αναθεώρηση των έργων του ΕΣΠΑ εξασφάλισε τους 
αναγκαίους πόρους για τη χρηματοδότηση των εγχώριων αυτοκινητοδρόμων επιτρέποντας στο 
Υπουργείο Υποδομών να εκταμιεύσει ένα ποσό της τάξης των 776 εκατ.€ από κοινοτικούς και 
εθνικούς πόρους προς τις τέσσερις οδικές παραχωρήσεις, στον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, τη 
Νέα Οδό, την Κεντρική Οδό και την Ολυμπία Οδό. Ο τεχνικός κλάδος στην Ελλάδα είναι από 
εκείνους με τις μεγαλύτερες απώλειες σε απασχολούμενους λόγω της συρρίκνωσης των 
εργασιών. 
 

                                                           
24 Πηγή: http://www.imentor.gr/  
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Διάγραμμα 3: Μεταβολή δείκτη παραγωγής στις κατασκευές 25 

 

Νέα υπό κατασκευή έργα 
Το σκηνικό στον κατασκευαστικό κλάδο άρχισε να αλλάζει το 2013 με την υπογραφή μία 

σειράς από έργα, η πλειονότητα των οποίων βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή. Ενδεικτικά 
αναφέρονται τα εξής: 

• Αρδευτικό έργο Ανατολικής Βίστριζας. 
• Αναβάθμιση νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα. 
• Βελτίωση οδού Τρικάλων-Πύλης. 
• Τηλεθέρμανση Φλώρινας. 
• Εκβάθυνση λιμενολεκάνης στο λιμένα Αλεξανδρούπολης. 
• Αποχέτευση Ανατολικής Αττικής. 
• Γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια (ΑΕΚ). 

 

4.3.3 Το Κοινωνικό Περιβάλλον 
 

Σχετικά με το κοινωνικό περιβάλλον στην Ελλάδα, οι συνήθειες των καταναλωτών 
έχουν επηρεαστεί από την οικονομική κρίση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση των 
εισοδημάτων τους. Έτσι οι αγοραστικές συνήθειες του ελληνικού κοινού έχουν αλλάξει λόγω 
της συνεχιζόμενης κρίσης και της εργασιακής ανασφάλειας και οδηγούνται στην αγορά 
φθηνών προϊόντων, προτιμώντας φθηνότερα ανταγωνιστικά προϊόντα εισαγόμενα από το 
εξωτερικό, τις περισσότερες φορές χαμηλότερης ποιότητας. 
 

4.3.4 Το Τεχνολογικό Περιβάλλον 
 

Η Ελλάδα αποτελεί μια μετριοπαθή χώρα στις νέες τεχνολογίες, με την οικονομική 
κρίση να οδηγεί στη περαιτέρω μείωση των δαπανών πολλών επιχειρήσεων για τη καινοτομία 
και με πολλούς νέους με γνώσεις να καταφεύγουν για εργασία στο εξωτερικό, καθώς η εύρεση 
εργασίας στην Ελλάδα είναι σχεδόν αδύνατη και με ιδιαίτερα χαμηλούς μισθούς. 

                                                           
25 Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία 

http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/industry_construction_62main_gr/industry_construction_62

main_gr?OpenForm&sub=2&sel=2  
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 2011 2012 2013 

Έξοδα Ερευνών & Ανάπτυξης 
(σε εκατ. €) 

5,836 5,335 4,532 

Πίνακας 8: Δαπάνες Research & Development Ομίλου ΤΙΤΑΝ 

 
Η οικονομική κρίση ανάγκασε τον ΤΙΤΑΝ να περιορίσει τις δαπάνες του στα έξοδα 

ερευνών και ανάπτυξης σε μια προσπάθεια εξορθολογισμού των δαπανών, από 5,836 εκατ.€ 
το 2011 στα 4,532 εκατ.€ το 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία που αντλήσαμε από τις 
δημοσιευμένες οικονομικές εκθέσεις του Ομίλου. Ωστόσο ο Όμιλος έχει καταφέρει να 
ακολουθεί με επιτυχία τις τεχνολογικές εξελίξεις στη βιομηχανία του σκυροδέματος και να 
παραμείνει ιδιαίτερα ανταγωνιστικός, εκμεταλλευόμενος τη καθετοποίηση των 
δραστηριοτήτων του και την τεχνογνωσία που διαθέτει λόγω της πολύχρονης εμπειρίας του 
στο κλάδο. Τέλος, Ο ΤΙΤΑΝ έχει βραβευτεί πολλές φορές για τα υψηλά στάνταρ που τηρεί στα 
εργοστάσια του σχετικά με την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων, καθώς και τις 
περιβαλλοντικές του δράσεις, τηρώντας με ευλάβεια όλες τις περιβαλλοντολογικούς νόμους. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε26: 

• Συντονιστής στο ερευνητικό πρόγραμμα ανάπτυξης τεχνολογίας νανοτροποποημένου 
έξυπνου σκυροδέματος σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο της Θράκης και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 

• Συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) για 
τη χρησιμοποίηση εναλλακτικών καυσίμων και πρώτων υλών από 
τσιμεντοβιομηχανίες, τη μείωση εκπομπών αερίων και την ορθή πολιτική διαχείρισης 
των αποβλήτων. 

• Περιβαλλοντολογική βράβευση του εργοστασίου του στο Roanoke των Η.Π.Α. με το 
«Energy Star 2007», ένα πρόγραμμα του Οργανισμού Περιβαλλοντικής Προστασίας 
και του Υπουργείου Ενέργειας των Η.Π.Α. για τις εξαιρετικές επιδόσεις του στην 
εξοικονόμηση ενέργειας. 

• Πιστοποίηση κατά ISO 14001 (ενός διεθνούς πρότυπου για την εφαρμογή  Συστήματος 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για τη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων 
του οργανισμού, την ελαχιστοποίηση κατανάλωσης φυσικών πόρων και τη συνεχή 
βελτίωση των περιβαλλοντικών και οικονομικών επιδόσεων του), για το Σύστημα 
Διαχείρισης Περιβάλλοντος σχεδόν σε όλες τις εργοστασιακές μονάδες του Ομίλου. 

• Η Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά, μέλος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, έχει πιστοποιηθεί για την 
Εφαρμογή Συστήματος Ποιότητας, από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης, 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, για όλες τις παραγωγικές μονάδες που 
διαθέτει στους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Μαγνησίας, Φθιώτιδος, 
Κοζάνης, Ηλείας, Ζακύνθου και Δωδεκανήσου. 

 

4.3.5 Συμπέρασμα ανάλυσης PEST 
 

Στην ανάλυση PEST εξετάσαμε το μακροοικονομικό περιβάλλον του Ομίλου, 
επικεντρώνοντας στην εγχώρια αγορά που ανήκει η μητρική ΤΙΤΑΝ Α.Ε., δηλαδή στην 
Ελλάδα. Η κατάσταση του τεχνολογικού και κοινωνικού περιβάλλοντος μπορούμε να πούμε 
ότι επηρεάζουν την εταιρία σε ελάχιστο βαθμό, αρνητικά, αφού δεν είναι ευνοϊκές. Σε καμία 
περίπτωση όμως δε μπορούν να συγκριθούν με το ασταθές πολιτικό περιβάλλον και με τις 
δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στο οικονομικό, από το 2008 λόγω της κρίσης. Η εταιρία 

                                                           
26 Πηγές: Οικονομικές εκθέσεις Ομίλου ΤΙΤΑΝ 2013 
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έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από τη κατάρρευση του κατασκευαστικού κλάδου, την 
υπέρμετρη φορολόγηση των ακινήτων και την υψηλή τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Η 
συρρίκνωση της εγχώριας αγοράς και η μείωση της ζήτησης για τσιμέντο είχε ως αποτέλεσμα 
μόνο το 1/6 της παραγωγής της εταιρίας να απορροφάται από την εγχώρια ζήτηση. 

 
  2006 2012 2013 

Εγχώρια Κατανάλωση 
Τσιμέντου (σε χιλ. τόνους) 

11.784 2.452 3.050 

Εγχώρια Παραγωγή 
Τσιμέντου (σε χιλ. τόνους) 

16.117 7.000 7.500 

Πίνακας 9: Εγχώρια ζήτηση και παραγωγή τσιμέντου για τα έτη 2006 και 2012-13 

 

Συγκεκριμένα η κατανάλωση τσιμέντου από 11.784 χιλιάδες τόνους το 2006 
κατρακύλησε το 2012 στους 2.452 τόνους και έφτασε το 2013 στις 3.050 χιλιάδες. Στο μέτωπο 
της εγχώριας παραγωγής, η παραγωγή από τις 16.117 χιλιάδες τόνους του 2006 έπεσε γύρω 
στους 7.000 τόνους το 2012 και το 2013 ανέβηκε στους 7.500 χιλιάδες τόνους. Ως αποτέλεσμα 
των παραπάνω ο ΤΙΤΑΝ αναγκάστηκε να μειώσει τη παραγωγή του και να αναζητήσει 
περισσότερους εξαγωγικούς προορισμούς, για να καταφέρει να μην επηρεαστεί από το 
αρνητικό κλίμα που επικρατεί στην εγχώρια αγορά.27 

 

4.4 Ανάλυση της αγοράς – Υπόδειγμα των πέντε δυνάμεων του PORTER  
 
Το ανταγωνιστικό περιβάλλον της επιχείρησης προσδιορίζεται από τις εξής δυνάμεις: 

1. Την απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων 
2. Τη διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών 
3. Τη διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών 
4. Την απειλή από τα υποκατάστατα προϊόντα και 
5. Την ένταση του ανταγωνισμού ανάμεσα στις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις στον κλάδο. 

 
Οι δυνάμεις αυτές προσδιορίζουν την ένταση και τη φύση του ανταγωνισμού στα πλαίσια 

ενός κλάδου αλλά και τις στρατηγικές που μπορεί να ακολουθήσει η επιχείρηση. Μέσω της 
ανάλυσης των πέντε δυνάμεων η επιχείρηση συγκεντρώνει ένα σύνολο από βοηθητικά στοιχεία 
για το σχεδιασμό της στρατηγικής της. Προσδιορίζει τον τρόπο που η δομή του κλάδου στον 
οποίο δραστηριοποιείται επηρεάζει τον ανταγωνισμό, ο οποίος με τη σειρά του καθορίζει και 
τη κερδοφορία που μπορεί να επιτύχει η επιχείρηση. Κατά συνέπεια μέσα από τη δομική 
ανάλυση του κλάδου, είναι δυνατόν μια επιχείρηση να εκτιμήσει τη συνολική ελκυστικότητα 
του κλάδου. 

 

                                                           
27 Κοτζαμάνης, Σ. 2014. Τσιμέντα: Μονοψήφια ανάκαμψη... από το μηδέν!. Available: 

http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1174817/tsimenta-monopshfia-anakampsh-apo-to-

mhden.html . Last accessed 10th Sep 2014. 
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Διάγραμμα 4: Υπόδειγμα των πέντε δυνάμεων του Porter28 

 
 

4.4.1 Απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων 
 

Η είσοδος μιας καινούριας εταιρείας στο κλάδο του έτοιμου σκυροδέματος δεν 
παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες. Ωστόσο για τη επιτυχή εκκίνηση μιας νέας επιχείρησης 
απαιτούνται επενδύσεις σε ανάλογο μηχανολογικό εξοπλισμό αλλά και η καθιέρωση και η 
εδραίωση της φήμης και του ονόματός της στις κατασκευαστικές εταιρείες οι οποίες αποτελούν 
τους βασικούς αγοραστές μπετόν. Βεβαίως θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι, ο ανταγωνισμός 
που επικρατεί είναι έντονος, καθώς ο αριθμός των επιχειρήσεων είναι μεγάλος και η 
δυνατότητα της κάθε μίας επιχείρησης να επηρεάσει την τιμή πώλησης σκυροδέματος είναι 
περιορισμένη. 
 

4.4.2 Διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών 
 

Οι βασικότερες πρώτες ύλες για το έτοιμο σκυρόδεμα είναι το τσιμέντο και τα αδρανή 
υλικά (χαλίκι, άμμος). Σε ότι αφορά την παραγωγή του τσιμέντου, οι εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται είναι λίγες και μεγάλου μεγέθους και καλύπτουν επαρκώς την εγχώρια 
ζήτηση για αυτό το προϊόν. Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου τα περιθώρια 
διαπραγμάτευσης της τιμής αγοράς του τσιμέντου είναι σχετικά μικρά, ενώ πολύ σημαντικός 
παράγοντας στην διαμόρφωση αυτής της τιμής είναι η απόσταση του εργοστασίου 
σκυροδέματος από την εκάστοτε μονάδα παραγωγής τσιμέντου, διότι το κόστος μεταφοράς του 
είναι ιδιαίτερα υψηλό. Σε ό,τι αφορά τα αδρανή υλικά, η εγχώρια προσφορά δεν παρουσιάζει 

                                                           
28 Πηγή: http://www.epistimonikomarketing.gr/uploads/images/2010/march/porter.JPG/  
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τόσο υψηλή συγκέντρωση σε σχέση με αυτή των εταιριών παραγωγής τσιμέντου, ενώ επίσης 
η κάλυψη της εγχώριας ζήτησης είναι ικανοποιητική. Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, το ύψος 
της εκάστοτε παραγγελίας σε αδρανή υλικά από τις εταιρείες παραγωγής σκυροδέματος 
ενδέχεται να επηρεάσει την τιμή διάθεσής τους. Αξίζει να αναφερθεί ότι τόσο σε ότι αφορά το 
τσιμέντο όσο και τα αδρανή υλικά, το κόστος μεταφοράς αυτών των βαριών φορτίων είναι 
απαγορευτικό για την πραγματοποίηση εισαγωγών από το εξωτερικό, ενώ οδηγεί στην επιλογή 
τοπικών προμηθευτών. 
 

4.4.3 Διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών 
 

Οι βασικότεροι αγοραστές έτοιμου σκυροδέματος είναι οι διάφορες τεχνικές εταιρείες 
οι οποίες το διοχετεύουν σε τρία μεγάλα κανάλια στην οικιακή οικοδομική δραστηριότητα 
(κατοικίες), στην εμπορική οικοδομική δραστηριότητα (εταιρικά κτίρια, δημόσια κτίρια) και 
σε μεγάλα έργα υποδομής (οδοποιία, λιμενικά έργα). Σύμφωνα με παράγοντες του κάδου, οι 
τεχνικές εταιρείες, ανάλογα με το μέγεθος τους αλλά και το μέγεθος του εκάστοτε έργου που 
διεκπεραιώνουν, έχουν σημαντικά περιθώρια διαπραγμάτευσης της τιμής του μπετόν που 
αγοράζουν. Σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση τη τιμής αυτής παίζουν και άλλοι παράγοντες 
οι οποίοι άπτονται στη φύση του προϊόντος (μικρή διάρκεια ζωής από την παραγωγή μέχρι την 
μεταφορά του στο έργο), όπως είναι η τοποθεσία και η μορφολογία του εδάφους στο οποίο 
λαμβάνει χώρα κάθε έργο και ο χρόνος σκυροδέτησης. 

 

4.4.4 Απειλή από τα υποκατάστατα προϊόντα 
 

Στα πλαίσια της εγχώριας αγοράς το έτοιμο σκυρόδεμα δεν αντιμετωπίζει ως προϊόν 
σημαντικά υποκατάστατα καθώς η κατά κεφαλήν κατανάλωση μπετόν στην Ελλάδα είναι 
ιδιαίτερα υψηλή, γεγονός που αποδεικνύει την προτίμηση των Ελλήνων σε αυτό το υλικό για 
την κατασκευή των σπιτιών. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, έχουν εμφανιστεί στην αγορά 
διάφορα προϊόντα αμφιβόλου προελεύσεως και ποιότητας, τα οποία εισέρχονται λαθραία στη 
χώρα μας από την Τουρκία και την Ρωσία. Τέλος ως υποκατάστατα μπορούν να θεωρηθούν οι 
σιδηροκατασκευές αλλά και τα προκατασκευασμένα οικοδομήματα, η χρήση των οποίων 
περιορίζεται κατά κύριο λόγο σε αποθηκευτικούς και βιομηχανικούς χώρους. 

 

4.4.5 Ένταση του ανταγωνισμού ανάμεσα στις ήδη υπάρχουσες 
επιχειρήσεις στον κλάδο 

 
Στον κλάδο του έτοιμου σκυροδέματος επικρατούν συνθήκες έντονου ανταγωνισμού 

καθώς ο αριθμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο είναι αρκετά μεγάλος 
και η αγορά δεν χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, Υπάρχουν πολλές 
επιχειρήσεις με ίδιας κλίμακας παραγωγή και αντίστοιχα ίδιας τάξης μερίδιο αγοράς. 
 

4.4.6 Αξιολόγηση των πέντε δυνάμεων του Porter  
 

Ολοκληρώνουμε με την αξιολόγηση του υποδείγματος των πέντε δυνάμεων του Porter. 
Αφού συγκεντρώσαμε και αξιολογήσαμε όλες τις πληροφορίες, καταλήγουμε στο συμπέρασμα 
ότι η αγορά του κλάδου του έτοιμου σκυροδέματος στην οποία ανήκει η εταιρεία ΤΙΤΑΝ είναι 
περισσότερο μη ελκυστική από ότι ελκυστική. Είναι μάλλον απίθανο να προσελκύσει 
περισσότερες εταιρείες να εισέλθουν στην βιομηχανία έτοιμου σκυροδέματος. 
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4.5 Ανάλυση της επιχείρησης – Ανάλυση SWOT 
 

Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού το οποίο 
χρησιμοποιείται για την ανάλυση του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος μιας 
επιχείρησης. Κατά την ανάλυση SWOT μελετώνται τα δυνατά (Strengths) και αδύνατα 
(Weaknesses) σημεία μιας επιχείρησης, οργανισμού ή και περιοχής, καθώς και οι ευκαιρίες 
(Opportunities) και οι απειλές (Threats) που υπάρχουν. Τα δυνατά και αδύνατα σημεία 
αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης καθώς προκύπτουν από τους εσωτερικούς 
πόρους που αυτή διαθέτει και αντίθετα οι ευκαιρίες και οι απειλές αντανακλούν μεταβλητές 
του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης , τις οποίες η επιχείρηση θα πρέπει να 
εντοπίσει, να προσαρμοστεί σε αυτές ή ακόμα και να τις προσαρμόσει όπου κάτι τέτοιο είναι 
εφικτό. 
Δυνάμεις Αδυναμίες 

� Διεθνή παρουσία και συμμετοχή 
σε ώριμες και αναδυόμενες 
αγορές 

� Η θέση χρέους παραμένει σε υψηλά 
επίπεδα, παρόλη τη μείωση που 
σημείωσε τα τελευταία χρόνια. 

� Ισχυρά μερίδια αγοράς σχεδόν σε 
όλες τις αγορές που 
δραστηριοποιείται 

� Εξάρτηση από συγκεκριμένα προϊόντα 
και κυρίως από τον κατασκευαστικό 
κλάδο ο οποίος σημειώνει πτωτικές 
τάσεις στις περισσότερες από τις 
αγορές που δραστηριοποιείται η 
εταιρεία 

� Περισσότερα από 100 χρόνια 
εμπειρίας στον τομέα 

� Αυξημένες ρυθμιστικές παρεμβάσεις 
στην Αίγυπτο από την κυβέρνηση (για 
την επέκταση των εισαγωγών-
απαγόρευση και μειώσεις στις τιμές) 

� Παγκόσμιος ηγέτης στην 
διαδικασία της ιπτάμενης τέφρας  

� Η εικόνα των μακροοικονομικών 
δεικτών στην ΝΑ Ευρώπη 
παρουσιάζεται ανησυχητική 

� Λειτουργία σε 8 χώρες, διαθέτει 
13 εργοστάσια παραγωγής 
τσιμέντου  

� Περαιτέρω πτώση της εγχώριας 
οικοδομικής δραστηριότητας, λόγω της 
μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος 
ως αποτέλεσμα των μέτρων για τη 
μείωση των ελλειμμάτων του δημόσιου 
τομέα, σε συνδυασμό με την πιστωτική 
κρίση 

Ευκαιρίες Απειλές 
� Η νέα άδεια εξόρυξης στη 

Φλόριντα των Η.Π.Α. μπορεί να 
βελτιώσει τα κέρδη του Ομίλου 
μακροπρόθεσμα 

� Έντονος εγχώριος ανταγωνισμός με την 
ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ μπορεί να οδηγήσει 
στη μείωση του περιθωρίου κέρδους 

� Υψηλή αναμενόμενη αύξηση και 
δυνατότητες στην αγορά της 
Αιγύπτου και της Τουρκίας 

� Πίεση τιμών από τις εισαγωγές από την 
Τουρκία και τη Βουλγαρία 

� Αναμένεται ανάκαμψη των 
αγορών στα Βαλκάνια και στη 
στεγαστική αγορά των Η.Π.Α. τα 
επόμενα έτη. 

� Πολιτικές δημοσιονομικής αστάθειας 
σε ορισμένες από τις χώρες που 
δραστηριοποιείται 
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 � Πολλές κατοικίες παραμένουν 
απούλητες στις αγορές της Ελλάδος και 
των Η.Π.Α. 

 � Αύξηση της τιμής των καυσίμων 
Πίνακας 10: Ανάλυση SWOT Ομίλου ΤΙΤΑΝ 

 

4.6 Συμπέρασμα στρατηγικής ανάλυσης 
 

Η ανάλυση έδειξε πως η οικονομική κρίση είχε δυσμενής επιπτώσεις για τον  Όμιλο, 
αφού οι κατασκευαστικοί κλάδοι υποχώρησαν σημαντικά σε όλες τις αγορές της Δύσης. Οι 
αγορές της Ευρώπης συνεχίζουν να υποχωρούν ενώ στις Η.Π.Α. οι πιο αισιόδοξοι αναλυτές29 
προβλέπουν πως ο κλάδος των κατασκευών θα ανακάμψει το 2014 μετά από χρόνια συνεχούς 
ύφεσης. Στην εγχώρια αγορά όπως αναλύσαμε, η κατάσταση για την εταιρεία οδεύουν από το 
κακό στο χειρότερο. Ασταθές πολιτικό περιβάλλον, υπέρμετρη φορολόγηση και 
υπερτιμολόγηση του ηλεκτρικού ρεύματος, συρρίκνωση της αγοράς και μείωση της ζήτησης 
του τσιμέντου λόγω της πτώσης του κατασκευαστικού κλάδου εξαιτίας της ελάττωσης των 
δημοσίων έργων και της μείωσης του εισοδήματος των πολιτών. Παρόλα αυτά, ο Όμιλος 
κατάφερε να επιβιώσει, κυρίως λόγω της γεωγραφικής του διαφοροποίησης σε 
αναπτυσσόμενες αγορές και  αύξησης των εξαγωγών του, αλλά και λόγω της καθετοποίησης 
των δραστηριοτήτων του σε προϊόντα συναφή με το τσιμέντο. Αναγκαίος κρίθηκε και ο 
περιορισμός των εξόδων και η προσπάθεια υλοποίησης μεθόδων για τη μείωση του κόστους 
παραγωγής. 

Παρατηρούμε πως ο Όμιλος κατάφερε να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα του και να 
υλοποιήσει με επιτυχία τις στρατηγικές του προτεραιότητες και, τις οποίες αναφέραμε στην 
αρχή του κεφαλαίου και να αποφύγει τους κινδύνους εμφάνισης υπέρογκων ζημιών, οι οποίες 
ενδεχομένως να απειλούσαν την βιωσιμότητα του, λόγω της εξάρτησης του από μια μόνο 
αγορά. 

 
 
  

                                                           
29 Institute for Industrial Productivity. 2014. Waste Heat Recovery for the Cement Sector. Available: 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/a87be50044581e9889678dc66d9c728b/IFC+Waste+Heat+Recovery+Re

port.pdf?MOD=AJPERES . Last accessed 15th Sep 2014. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 

5.1 Εισαγωγή 
 
Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε την ιστορική ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων 
του Ομίλου. Το κεφάλαιο ξεκινά με την επισκόπηση των λογιστικών αρχών  και τον έλεγχο 
της ποιότητας των οικονομικών καταστάσεων. Στη συνέχεια, θα γίνει σύντομη επισκόπηση της 
διαχείρισης κινδύνου του Ομίλου. Μετά από αυτό θα προχωρήσουμε στην ανάλυση της 
αποδοτικότητας. Αρχικά, θα παρουσιάσουμε τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και θα 
εξετάσουμε τις μεταβολές των κυρίων μεγεθών τους. Στη συνέχεια θα περάσουμε στην κάθετη 
ανάλυση (ανάλυση κοινού μεγέθους) και στην οριζόντια ανάλυση (ανάλυση τάσεως). Το 
πρώτο βήμα για την αποτίμηση μιας επιχείρησης αποτελεί η ιστορική ανάλυση της απόδοσης 
της. H κατανόησης των προηγούμενων επιδόσεων της εταιρείας αποτελεί απαραίτητο στοιχείο 
για την ανάπτυξη και την αξιολόγηση των προβλέψεων για τη μελλοντική απόδοση της. 
 
 

5.2 Επισκόπηση των λογιστικών αρχών και των προτύπων 
 

Η σημασία των λογιστικών αρχών που εφαρμόζονται από την εταιρεία έχει ιδιαίτερη 
βαρύτητα και σημασία, ιδίως για τους ξένους επενδυτές, διότι πολλές φορές η διοίκηση της 
εταιρείας μπορεί να χρησιμοποιήσει τις λογιστικές αρχές με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκρύψει 
σημαντικές πληροφορίες ή να διαστρεβλώσει τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας. Η 
εταιρεία ΤΙΤΑΝ Α.Ε. χρησιμοποιεί τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ - International 
Accounting Standards - IAS), τα οποία είναι λογιστικές πρακτικές υπό τη μορφή νόμων με τους 
οποίους καλούνται να εναρμονιστούν υποχρεωτικά οι επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα έγινε 
αναγκαία η εφαρμογή τους για όλες τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο από το 2006. 

Οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν δύο 
ουσιώδεις παραδοχές. Οι παραδοχές αυτές είναι 30: 
• Αρχή της συνεχούς δραστηριότητας της επιχείρησης 

� Οι λογιστικές καταστάσεις πρέπει να συντάσσονται στη βάση της συνεχούς 
επιχειρηματικής δραστηριότητας (going concern). 

� Η διοίκηση της επιχείρησης θα πρέπει να προβαίνει στην εκτίμηση της δυνατότητας 
συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον πέραν των 
δώδεκα μηνών 

• Αρχή των δεδουλευμένων 
� Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να συντάσσονται τηρώντας την αρχή των 

δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων. 
� Από την αρχή αυτή εξαιρείται η κατάσταση ταμειακών ροών η οποία και συντάσσεται 

σε ταμειακή βάση. 
Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να πληρούν κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά31 για την 

εφαρμογή των ΔΛΠ, τα οποία είναι:  

                                                           
30 Λουμιώτης, Β. και Τζίφας, Β., 2012. Ελεγκτικά κριτήρια. Στο: Βασικές οδηγίες εφαρμογής Διεθνών Προτύπων 

Ελέγχου. Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη. σελ.239-248. 
31 Νεγκάκης, Χ. και Ταχυνάκης, Π., 2013. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.  Στο: Σύγχρονα Θέματα 

Ελεγκτικής και Εσωτερικού Ελέγχου. Αθήνα: Διπλογραφια. Σελ.48-75. 
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• Κατανοητότητα – Οι οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να γίνονται κατανοητές στους 
διάφορες χρήστες τους. Βασική προϋπόθεση είναι πως οι χρήστες διαθέτουν μια γενική γνώση 
των επιχειρηματικών και οικονομικών δραστηριοτήτων και της λογιστικής καθώς και τη 
θέληση να μελετήσουν τις πληροφορίες με εύλογη επιμέλεια.  
• Αξιοπιστία – Οι λογιστικές πληροφορίες πρέπει να είναι ουδέτερες για να θεωρηθούν 
αξιόπιστες, με την έννοια ότι είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και προκαταλήψεις.  
• Συγκρισιμότητα - Οι λογιστικές αρχές πρέπει να χρησιμοποιούν με συνέπεια την πάροδο του 
χρόνου, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να μπορούν να είναι συγκρίσιμα και οι χρήστες να είναι 
σε θέση να συγκρίνουν τις οικονομικές καταστάσεις διαχρονικά. 
• Συνάφεια – Οι οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να είναι συναφείς για να επιτραπεί στους 
αναγνώστες, όπως στους επενδυτές, να λάβουν οικονομικές αποφάσεις και να αξιολογούν 
χωρίς να επηρεαστεί η απόφαση τους την ιστορική και τρέχουσα επίδοση της εταιρείας καθώς 
και τα μελλοντικά γεγονότα. 
• Αληθινή και δίκαιη εικόνα - εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών θα πρέπει να είναι το 
καλύτερο για αντανακλά την οικονομική αξία. Όταν η εταιρεία αλλάζει τις λογιστικές αρχές, 
θα πρέπει να γίνει ώστε να διασφαλιστεί το προηγούμενο σημείο. Οι εταιρείες δεν επιτρέπεται 
να αλλάξει τις λογιστικές αρχές τακτικά, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί η λογιστική αξία. 

Οι πρώτες οικονομικές καταστάσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτή την εργασία είναι 
για το οικονομικό έτος 2009. Κάνουν την ιστορική ανάλυση ευκολότερη, καθώς οι οικονομικές 
καταστάσεις περιέχουν συγκρίσιμα στοιχεία για όλη την εξεταζόμενη περίοδο και ακολουθούν 
τους ίδιους κανόνες.  

 

5.3 Εξέταση ποιότητας οικονομικών καταστάσεων 
 
 

Επειδή ετήσιες εκθέσεις θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για την ανάλυση αλλά και για 
τις προβλέψεις, είναι απαραίτητο να εκτιμήσουμε την αξιοπιστία και το κύρος τους.  
Η αντιμετώπιση του προβλήματος της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων γίνεται 
συνήθως με εξωτερικό έλεγχο. Μπορεί να οριστεί ως μια επαλήθευση της ακεραιότητας των 
οικονομικών καταστάσεων από κάποιον άλλο εκτός της διοίκησης. Ως εκ τούτου, ο εξωτερικός 
έλεγχος διασφαλίζει ότι η εταιρεία χρησιμοποιεί τους απαραίτητους λογιστικούς κανόνες και 
συμβάσεις με συνέπεια στην πάροδο του χρόνου και ότι τα λογιστικές αποτελέσματα είναι 
εύλογα. Ο εξωτερικός έλεγχος βελτιώνει την ποιότητα και την αξιοπιστία των λογιστικών 
δεδομένων, περιορίζοντας την ικανότητα της επιχείρησης να νοθεύσει τις οικονομικές 
καταστάσεις ανάλογα με τις δικές τους σκοπούς της.  

Ο ΤΙΤΑΝ Α.Ε είναι μια εισηγμένη εταιρεία, γεγονός που σημαίνει ότι οι οικονομικές 
καταστάσεις της έχουν επαληθευτεί από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή, ο οποίος είναι Ernest 
& Young.  

Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλόλητας των λογιστικών 
πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και των εύλογων εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, 
καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 
Ύστερα από μελέτη των οικονομικών καταστάσεων των ετών 2009-2013 δεν εντοπίστηκε 
κανένα πρόβλημα και τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν χωρίς εξαιρέσεις. 
 

5.4 Ανάλυση Κινδύνου 
 

Οι εταιρείες πρέπει να ενημερώνουν στις οικονομικές καταστάσεις σχετικά με το πώς 
μπορούν ορισμένοι κίνδυνοι να επηρεάσουν την επιχείρησή τους και τον τρόπο διαχείρισης 
αυτών των κινδύνων. Ο Όμιλος, λόγω της φύσης και της γεωγραφικής διαφοροποίησης των 
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δραστηριοτήτων του, εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους. Σε αυτή την ενότητα θα 
αξιολογήσουμε τον κίνδυνο. 
 

5.4.1 Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 

Η έκθεση του Ομίλου σε συναλλαγματικούς κινδύνους προέρχεται κυρίως από 
υπάρχουσες ή προσδοκώμενες ταμειακές ροές σε ξένο νόμισμα (εισαγωγές /εξαγωγές) καθώς 
και από επενδύσεις σε χώρες του εξωτερικού. Ο κίνδυνος αυτός αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο 
πολιτικών που εγκρίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η 
διαχείριση των διαφόρων κινδύνων αντιμετωπίζεται με τη χρήση φυσικών αντισταθμιστικών 
μέσων, με δικαιώματα προαίρεσης σε συνάλλαγμα και με προθεσμιακά συμβόλαια 
μελλοντικής εκπλήρωσης σε συνάλλαγμα. Για επενδύσεις σε θυγατρικές εξωτερικού, των 
οποίων η καθαρή θέση είναι εκτεθειμένη σε συναλλαγματικό κίνδυνο μετατροπής, 
χρησιμοποιείται ως φυσικό αντισταθμιστικό μέσο ο δανεισμός στο αντίστοιχο νόμισμα - 
εφόσον αυτό είναι εφικτό. Παρόλα αυτά μέρος της χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων του 
Ομίλου σε Η.Π.Α., Τουρκία, Αίγυπτο και Αλβανία, είναι σε νόμισμα διαφορετικό από το 
νόμισμα λειτουργίας. Η αναχρηματοδότηση τους σε τοπικό νόμισμα αναπροσαρμόζεται σε 
τακτά χρονικά διαστήματα. 

 
Διαχείριση κινδύνου στη πράξη: 

� Η χρηματοδότηση στην Αίγυπτο σε γιεν αντισταθμίστηκε έως τον Ιανουάριο του 2014 
μέσω προθεσμιακών συμβολαίων συναλλάγματος μελλοντικής εκπλήρωσης 
δολαρίου-γιεν 

� Χορήγηση δανείου το 2009 ύψους €100 εκατ. στη θυγατρική του Ομίλου Titan 
America LLC με ημερομηνία λήξης τον Ιούλιο του 2013. Επιπλέον η Titan America 
LLC προχώρησε σε σύναψη προθεσμιακών συμβολαίων συναλλάγματος μελλοντικής 
εκπλήρωσης με σκοπό την αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου που 
προκύπτει από την ισοτιμία €/$ και συνδέεται με το παραπάνω δάνειο. Η 
αντιστάθμιση τεκμηριώθηκε ως αντιστάθμιση κινδύνου ταμειακών ροών κρίθηκε 
άκρως αποτελεσματική.  
 

Τα παρακάτω ποσά αντιπροσωπεύουν τα καθαρά ισοδύναμα σε γεν και δολάρια αγοράς και 
πώλησης ξένου συναλλάγματος. Τα γεν και τα δολαριακά συμβόλαια θα χρησιμοποιηθούν 
μέσα στους 2014. 
 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ 
ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 

Ποσό σε 
συνάλλαγμα 

Μέση τιμή 
συναλλαγματικής 
ισοτιμίας 

(ποσά σε χιλιάδες μονάδες τοπικού 
νομίσματος) 2013 2012 2013 2012 

Ιαπωνικό γεν (αγορά) USD/JPY 1.250.000 1.700.00 98,73 79,25 

Δολάριο ΗΠΑ (πώληση) EYR/USD 70.000 216.177 1,3386 1,1495 

Πίνακας 11: Υποχρεώσεις Ομίλου για αγορά/πώληση συναλλάγματος για τα έτη 2012-13 32 
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Ο Όμιλος τέλος εφαρμόζει ανάλυση ευαισθησίας προκειμένου να εκτιμήσει πόσο μια 
πιθανή υποτίμηση ή την ανατίμηση κάποιου νομίσματος θα επηρεάσει τα κέρδη και ζημίες προ 
φόρων. 
 

5.4.2 Κίνδυνος επιτοκίου 
 

Τα επιτόκια έχουν αντίκτυπο στα έσοδα του Ομίλου, στις ταμειακές ροές και στην 
καθαρή θέση. Ο Όμιλος αντιμετωπίζει τον κίνδυνο του επιτοκίου με τη σύναψη όλων των 
βραχυπρόθεσμων δανείων με κυμαινόμενα επιτόκια. Τα μεσοπρόθεσμα και τα 
μακροπρόθεσμα έχουν συναφθεί εν μέρει με σταθερά και εν μέρει με κυμαινόμενα επιτόκια. 
Διαχείριση κινδύνου στη πράξη: 

� Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 το 31% (2012: 37%) του συνολικού δανεισμού του Ομίλου 
βασίζεται σε σταθερά και προσυμφωνημένα επιτόκια δανεισμού. Ένα περαιτέρω 18% 
(2012: 15%) κυμαινόμενου δανεισμού έχει μετατραπεί σε σταθερό μέσω σύναψης 
συμφωνιών ανταλλαγής πληρωμών τόκων χωρίς ανταλλαγή κεφαλαίων, στο οποίο ο 
Όμιλος λαμβάνει τόκους με βάση κυμαινόμενο επιτόκιο και πληρώνει τόκους με βάση 
σταθερό επιτόκιο. Ως αποτέλεσμα, η επίδραση της μεταβλητότητας των επιτοκίων στα 
αποτελέσματα χρήσεως και στις ταμειακές ροές των λειτουργικών είναι μικρές, όπως 
αυτό φαίνεται και στην παρακάτω ανάλυση ευαισθησίας: 

 
 

Ανάλυση ευαισθησίας των δανείων του Ομίλου σε μεταβολές επιτοκίων 

(ποσά σε χιλιάδες €)   

Μεταβλητότητα 

επιτοκίου 

Επίδραση στα 

κέρδη προ φόρων 

Ποσά χρήσης 2013 

EUR 
1% -2.776,00  

-1% 2.776,00  

USD 
1% 1.520,00  

-1% -1.520,00  

TRY 
1% -6,00  

-1% 6,00  

BGN 
1% -213,00  

-1% 213,00  

EGP 
1% -207,00  

-1% 207,00  

ALL 
1% -325,00  

-1% 325,00  

Ποσά χρήσης 2012 

EUR 
1% -2.819,00  

-1% 2.819,00  

USD 
1% 1.464,00  

-1% -1.464,00  

TRY 1% -54,00  
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-1% 54,00  

BGN 
1% -282,00  

-1% 282,00  

EGP 
1% -638,00  

-1% 638,00  

ALL 
1% -328,00  

-1% 328,00  

 
Πίνακας 12: Ανάλυση ευαισθησίας των δανείων του Ομίλου σε μεταβολές των επιτοκίων 33 

 

5.4.3 Πιστωτικός κίνδυνος 
 

Ο Όμιλος δεν είναι εκτεθειμένος σε σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις 
από πελάτες προέρχονται κυρίως από μια μεγάλη, ευρεία πελατειακή βάση. Η αντιμετώπιση 
του κινδύνου γίνεται με τη διαρκή παρακολούθηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης των 
πελατών του. Όπου κρίνεται κατάλληλο, ζητούνται πρόσθετες εγγυήσεις για τη διασφάλισης 
της πίστωσης. Ο κίνδυνος μειώνεται με την ύπαρξη προκαθορισμένων ορίων έκθεσης προς 
μεμονωμένα οικονομικά ιδρύματα, ως μέρος των πολιτικών του Ομίλου. 

 

5.4.4 Κίνδυνος Ρευστότητας 
 

Η Μητρική έχει την έδρα της στην Ελλάδα, χώρα που εφαρμόζει Πρόγραμμα 
Οικονομικής Προσαρμογής και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων. Επίσης στην Ελλάδα ο 
Όμιλος αναπτύσσει ένα μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων του. Αν το Πρόγραμμα αυτό 
αποτύχει η εγκαταλειφθεί, ο Όμιλος θα εκτεθεί σε σημαντικούς κινδύνους ρευστότητας. Ο 
Όμιλος προσπαθεί να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο αυτό με τη διαχείριση της ρευστότητας του 
με το κατάλληλο μίγμα περιουσιακών στοιχείων και μακροπρόθεσμων τραπεζικών 
διευκολύνσεων. Επιπλέον, η αναλογία μη χρησιμοποιημένων μακροπροθέσμων τραπεζικών 
διευκολύνσεων και τα άμεσα διαθέσιμα μετρητά προς βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 
παρακολουθούνται σε μηνιαία βάση.  
Διαχείριση κινδύνου στη πράξη: 

� Ο Όμιλος διατηρεί επαρκή ρευστά διαθέσιμα για να αντιμετωπίσει τυχόν έκτακτες 
διαταραχές των χρηματοπιστωτικών ροών. 

 

5.4.5 Κίνδυνοι στα κόστη παραγωγής 
 

Οι κυκλικές διακυμάνσεις του κλάδου δημιουργούν πρόβλημα στη πρόσβαση σε 
πρώτες ύλες. Η κατανάλωση θερμικής ενέργειας, ηλεκτρισμού και πρώτων υλών αποτελούν τα 
βασικότερα στοιχεία κόστους για τον Όμιλο. Οι διακυμάνσεις των τιμών των ορυκτών 
καυσίμων αποτελούν κίνδυνο καθώς επηρεάζουν το κόστος παραγωγής σε σημαντικό βαθμό. 
Ο Όμιλος προσπαθεί να περιορίσει τις επιπτώσεις αυτού του κινδύνου μέσω της συνεχούς 
επένδυσης σε εξοπλισμό χαμηλών ενεργειακών απαιτήσεων και της αντικατάστασης των 
ορυκτών καυσίμων με δευτερογενή καύσιμα. Επίσης διασφαλίζει την επάρκεια παροχής 
πρώτων υλών για όλη τη διάρκεια ζωής όλων των υφιστάμενων βιομηχανικών μονάδων του. 
 
                                                           
33 Πηγή: Ετήσια οικονομική έκθεση Ομίλου ΤΙΤΑΝ για το έτος 2013 

 



 

              
 

34 

5.4.6 Μακροοικονομικοί κίνδυνοι 
 

Πέρα από τον κυκλικό χαρακτήρα του κλάδου και τους κινδύνους της παγκόσμιας 
οικονομίας, ο Όμιλος εκτίθεται επίσης σε πιθανούς μακροοικονομικούς κινδύνους σε κάθε 
χώρα που δραστηριοποιείται. Στους δείκτες και μεγέθη που σχετίζονται με μακροοικονομικούς 
κινδύνους περιλαμβάνονται το ποσοστό ανεργίας, οι δείκτες τιμών, οι μεταβολές της 
νομισματικής πολιτικής, τα επιτόκια, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και η έκδοση αδειών 
οικοδομής νέων κατοικιών. 

Ο Όμιλος στοχεύει στη μείωση των επιπτώσεων από τα πιθανά οικονομικά πλήγματα 
(στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό) μέσα από ασκήσεις αποτίμησης (προβλέψεις για τις 
μελλοντικές εισπράξεις ανά επιχειρηματική μονάδα). Χρησιμοποιεί τις ασκήσεις αποτίμησης 
για να προγραμματίσει σε βάθος χρόνου και να προσαρμόσει τη στρατηγική του σε κάθε αγορά, 
μαζί με τις προσπάθειες μείωσης του κόστους, τις πολιτικές για τις πωλήσεις και τις αποφάσεις 
για κεφαλαιουχικές δαπάνες. Οι ασκήσεις αποτίμησης χρησιμοποιούνται επίσης για την 
εκτίμηση της τρέχουσας και προσδοκώμενης αξίας των επενδύσεων του Ομίλου. 

 

5.4.7 Συμπέρασμα ανάλυσης κινδύνου 
 

Μετά την ανάλυση των διαφόρων κινδύνων που αντιμετωπίζει ο Όμιλος, μπορούμε να 
συμπεράνουμε ότι παρουσιάζουν πιθανές απειλές για τον ΤΙΤΑΝ . Παρατηρούμε επίσης πως 
η διοίκηση του Ομίλου έχει προβεί σε μια σειρά στρατηγικών για να αντιμετωπίσει όλους τους 
πιθανούς κινδύνους. Οι περισσότερες από αυτές ήτανε επιτυχείς, όπως η σύναψη 
προθεσμιακών συμβολαίων συναλλάγματος μελλοντικής εκπλήρωσης από θυγατρική του 
Ομίλου στις ΗΠΑ για την αντιμετώπιση του συναλλαγματικού κίνδυνου. Ωστόσο οι κίνδυνοι 
ρευστότητας, οι κίνδυνοι του κόστους παραγωγής και οι διάφοροι άλλοι μακροοικονομικοί 
κίνδυνοι κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικοί και ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στον 
Όμιλο στο προσεχές μέλλον. 
 

Αξιολόγηση βαθμού επικινδυνότητας κινδύνων για τον Όμιλο 

  

Βαθμός Κινδύνου 

Υψηλός Μέτριος Χαμηλός 

Κίνδυνος Ρευστότητας ●     

Κίνδυνος στα Κόστη Παραγωγής ●     

Μακροοικονομικοί Κίνδυνοι ●     

Συναλλαγματικος Κίνδυνος   ●   

Κίνδυνος Επιτοκίου   ●   

Πιστωτικός Κίνδυνος     ● 

 
Πίνακας 13: Αξιολόγηση βαθμού επικινδυνότητας κινδύνων για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ 

  

5.5 Οριζόντια και κάθετη Ανάλυση 
 

Ο ισολογισμός παρουσιάζει συγκεντρωτικά στοιχεία για τα πάγια, τις υποχρεώσεις, το 
κεφάλαιο μιας επιχείρησης σε κάποια δεδομένη χρονική, ενώ η κατάσταση αποτελεσμάτων 
χρήσεως παρουσιάζει τον κύκλο εργασιών, τις δαπάνες, τα κέρδη, δηλαδή την απόδοση της 
επιχείρησης για κάποια περίοδο. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να εξετάσει και να αναλύσει κανείς 
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τις οικονομικές καταστάσεις με στόχο βέβαια την εκτίμηση της υγείας της επιχείρησης: η 
οριζόντια ανάλυση, η κάθετη ανάλυση και η ανάλυση αριθμοδεικτών. Η οριζόντια και η 
κάθετη ανάλυση είναι μεθοδολογίες αποτύπωσης τάσεων με σαφή εσωστρέφεια προς την 
συγκεκριμένη επιχείρηση ενώ η ανάλυση με αριθμοδείκτες επιτρέπει και την σύγκριση 
επιχειρήσεων διαφορετικών κλάδων. 

Η οριζόντια ανάλυση εκτιμά την μεταβολή των μεγεθών ανά περίοδο και αποκτά 
μεγάλη σημασία όταν η επιχείρηση λειτουργεί επί σειρά ετών, οπότε και είναι δυνατός ο 
προσδιορισμός σχετικών τάσεων διαφόρων μεγεθών. Πολλές φορές τα μεγέθη κάποιου έτους 
βάσης αποκτούν θέση δείκτη (-100) και τα υπόλοιπα έτη λογίζονται ως μεταβολές επί του έτους 
βάσης. 

Αντίθετα με την οριζόντια ανάλυση που αναδεικνύει τις μεταβολές μεγεθών μεταξύ 
διαφορετικών ετών, η κάθετη ανάλυση αναδεικνύει την σύνθεση των οικονομικών 
καταστάσεων και την σχετική βαρύτητα των επί μέρους τμημάτων στο σύνολο. Συνήθως 
ορίζεται το σύνολο του ενεργητικού ως βάση (-100) καθώς και ο καθαρός κύκλος εργασιών, 
οπότε όλα τα υπόλοιπα μεγέθη του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων 
αντίστοιχα απεικονίζονται σαν συνθετικά τους. Ο συνδυασμός των δυο αναλύσεων επιτρέπει 
την αναγνώριση των μεταβολών ανά έτος αλλά και στην σύνθεση των αποτελεσμάτων. Η 
ανάλυση δεν τελειώνει σε αυτό το σημείο αλλά ακολουθεί συνήθως και ανάλυση 
αριθμοδεικτών. (Λαζαρίδης, 2010)34 

 

5.5.1 Κάθετη ανάλυση – Ανάλυση κοινού μεγέθους ισολογισμού 
 
Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε τα κυριότερα μεγέθη του ισολογισμού: 
 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ %) ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2012 

2009 2010 2011 2012 2013 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

83,03% 82,97% 75,45% 76,34% 77,85% 

16,97% 17,03% 24,55% 23,66% 22,15% 

17,53% 12,00% 14,41% 13,08% 11,91% 

33,89% 32,51% 33,58% 32,18% 31,12% 

48,58% 55,49% 52,02% 54,75% 56,97% 

                                                           
34 Λαζαρίδης, Ι. και Παπαδόπουλος, Δ., 2010. Χρηματοοικονομική Ανάλυση στην Αποτίμηση Επιχείρησης και 

Τίτλων με την χρησιμοποίηση των Συγκριτικών Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. Στο:Επιχειρηματική 

Ανάλυση και Προσδιορισμός της Αξίας. Θεσσαλονίκη. σελ.501-523. 
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Πίνακας 14: Ισολογισμός κοινού μεγέθους Ομίλου για τα έτη 2009-13 

Από την κατάσταση κοινού μεγέθους του ισολογισμού μπορούμε να κάνουμε τις εξής 
διαπιστώσεις: 

• Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ χαρακτηρίζεται ως μονάδα Πάγιων στοιχείων, αφού τα ποσοστά 
των Πάγιων στοιχείων της ( αντίστοιχα στη πενταετία  83,03% - 82,97% - 75,45% -  
76,34% - 77,85%) είναι μεγαλύτερα από εκείνα των κυκλοφοριακών στοιχείων ( 
αντίστοιχα  16,97% - 17,03% - 24,55% - 23,66% - 22,15%) . Το γεγονός αυτό είναι 
αναμενόμενο, καθώς δραστηριοποιείται στο κλάδο των κατασκευαστών και διαθέτει 
μεγάλο αριθμό εργοστασίων και εξοπλισμού.  

• Παρατηρώντας τα ποσοστά των στοιχείων των Ιδίων Κεφαλαίων που ανέρχονται σε 
(48,58% - 55,49% - 52,02% - 54,75% - 56,97%) διαπιστώνουμε πως ο Όμιλος δεν 
καλύπτει τα Πάγια της μέσω των Ιδίων Κεφαλαίων. Αυτό αποτελεί πρόβλημα για την 
εταιρεία γιατί δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει με τα Ίδια Κεφάλαια το Κυκλοφορούν 
Ενεργητικό αφού χρησιμοποιεί μόνο το πάγιο Ενεργητικό αυτής. Έχει καταφύγει σε 
μακροπρόθεσμο δανεισμό για να καλύψει τις χρηματοοικονομικές της ανάγκες. Πιο 
συγκεκριμένα: 
Πάγιο Ενεργητικό < Άθροισμα Διαρκών Κεφαλαίων (Ίδια Κεφ.+Μακρ. Υποχρ.) 
Επίσης η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των Ιδίων Κεφαλαίων σημαίνει ότι η 
εταιρεία προσπαθεί να μειώσει την εξάρτηση της από το ξένο κεφάλαιο και 
συγκεκριμένα από τον μακροπρόθεσμο δανεισμό και να ενισχύσει τη θέση της σε 
μακροχρόνια σκοπιά. Συγκεκριμένα η συμμετοχή των Ιδίων Κεφαλαίων σημείωσε 
άνοδο και ανήλθε από το 48,58% του έτους 2009 στο 56,97% στο τέλος του έτους του 
2013. 

• Άμεση συνέπεια της βελτίωσης της συμμετοχής των Ιδίων Κεφαλαίων ήταν η πτωτική 
τάση του συνόλου των Μακροπρόθεσμων και Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Η 
συμμετοχή των Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων από το 33,89% του έτους 2009 
σημείωσαν μείωση το έτος 2010 στο 32,51%, μικρή αύξηση το 2011 στο 33,58%, για 
να ακολουθήσουν πτωτική πορεία τα επόμενα 2 έτη και να ανέλθουν το 2013 στο 
31,12%. Τις ανάλογες αυξομειώσεις παρουσίασαν και το σύνολο των Βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων, με μεγάλη μείωση στο έτος 2010 στο 12% από το 17,53% του 2009, 
αύξηση το 2011 στο 14,41% και πτωτική πορεία τα 2 επόμενα έτη για να φτάσουν το 
2013 στο 11,91%, το οποίο αποτελεί όπως και για το σύνολο των μακροπρόθεσμων 
υποχρεώσεων το έτος με τη μικρότερη συμμετοχή του δείκτη. 

• Το ποσοστό συμμετοχής του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού στο σύνολο του 
Ενεργητικού παρουσίασε αυξομειώσεις την πενταετία. Από το 16,97% του έτους 2009 
ανήλθε στο 22,15 το έτος 2013, με τη μεγαλύτερη τιμή του δείκτη το 2011 στο 24,55%. 

2009 2010 2011 2012 2013

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
83,03% 82,97% 75,45% 76,34% 77,85%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
16,97% 17,03% 24,55% 23,66% 22,15%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
17,53% 12,00% 14,41% 13,08% 11,91%

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

33,89% 32,51% 33,58% 32,18% 31,12%

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 48,58% 55,49% 52,02% 54,75% 56,97%

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ 

%) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2012
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Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την πτωτική πορεία των βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων της έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η ρευστότητα του Ομίλου. 

 

5.5.2 Κάθετη ανάλυση – Ανάλυση κοινού μεγέθους αποτελεσμάτων χρήσης 
 
Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε τα κυριότερα μεγέθη των Α/Χ: 

 
Πίνακας 15: Α/Χ κοινού μεγέθους για τα έτη 2009-13 

Έπειτα από την μελέτη της κατάστασης κοινού μεγέθους των αποτελεσμάτων χρήσεως 
μπορούμε να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις: 

• Η δομή των αποτελεσμάτων χρήσης σε μικτά κέρδη, ΚΠΤΦΑ και σε καθαρά κέρδη, 
δεν εξελίχθηκε ευνοϊκά και το ποσοστό τους πάνω στις πωλήσεις παρουσίασε συνεχή 
μείωση όλα τα έτη, με τη μικρότερη τιμή στο τελευταίο έτος της πενταετίας.  
Συγκεκριμένα η συμμετοχή του μικτού αποτελέσματος από το 33,74% στο 2009 
μειώθηκε στο 24,98% το 2013, του EBITDA από 24,24% του 2009 στο 16,67% το 2013 
και η συμμετοχή των κερδών μετά φόρων από το 8,96% το 2009 εμφάνισε αρνητικές 
τιμές το 2012 και το 2013 όταν και ο Όμιλος παρουσίασε ζημίες. 

• Αντίθετα το κόστος πωληθέντων αυξήθηκε λόγω των διακυμάνσεων των τιμών των 
ορυκτών καυσίμων, της αύξησης του κόστους των πρώτων υλών και των υψηλών τιμών 
ηλεκτρικής ενέργειας. Από το 2009, όταν και η συμμετοχή τους στις πωλήσεις ήταν 
66,26%, παρουσίασε συνεχή ανοδική πορεία, εως να φτάσει στην υψηλότερη τιμή το 
2013, στο 75,02% σημειώνοντας άνοδο τη πενταετία της τάξεως του 8,76%. 

 

5.5.3 Οριζόντια ανάλυση – Ανάλυση δεικτών τάσεως ισολογισμού 
 
Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε τα κυριότερα μεγέθη του ισολογισμού:

 
Πίνακας 16: Ισολογισμός ποσοστών τάσης Ομίλου για τα έτη 2009-13 

 
Από τις καταστάσεις των δεικτών τάσεως του ισολογισμού παρατηρούμε ότι: 

2009 2010 2011 2012 2013

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%

ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 33,74% 33,52% 31,40% 26,51% 24,98%

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 66,26% 66,48% 68,60% 73,49% 75,02%

ΚΠΤΦ (EBITDA) 24,24% 23,33% 22,36% 17,32% 16,67%

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 8,96% 8,30% 1,99% -1,67% -2,47%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (ΣΕ 

ΠΟΣΟΣΤΑ %) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2012

ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ

2009 2010 2011 2012 2013

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% 102,57% 108,76% 100,88% 89,87%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
100,00% 102,51% 98,84% 92,76% 84,26%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
100,00% 102,90% 157,32% 140,62% 117,30%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
100,00% 70,19% 89,37% 75,24% 61,03%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
100,00% 98,40% 107,77% 95,79% 82,54%

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 100,00% 117,16% 116,45% 113,68% 105,38%

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΤΑΣΗΣ
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� Ενεργητικό 
Το σύνολο του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού παρουσιάζει μια αύξηση έως τη 
διαχειριστική χρήση του 2010, με τη μεγαλύτερη τιμή του να παρατηρείται το 2010 και 
το ποσοστό να φτάνει στο 102,51% σε σχέση με το έτος βάσης. Τα επόμενα 3 έτη 
ακολουθεί πτωτική πορεία και το τελευταίο έτος μειώνεται σημειώνοντας τη 
χαμηλότερη τιμή του της τάξης του 84,26% σε σχέση με το έτος βάσης.  
Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού αυξάνεται το 2010 σε 102,9% και το 2011 
εμφανίζει τη μεγαλύτερη τιμή του, στο 157,32%. Στη συνέχεια ακολουθεί πτωτική 
πορεία και ανέρχεται το 2013 στο 117,30%.  

� Παθητικό 
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων παρουσιάζει αύξηση το 2010 όταν και παίρνει τη 
μεγαλύτερη τιμή του, στο 117,16% σε σχέση με το έτος βάσης. Τα επόμενα 3 έτη 
σημειώνει πτωτική πορεία, αλλά παραμένει αυξημένο πάντα με το έτος βάσης και το 
2013 φτάνει το 105,38% του έτους βάσης. 
Ο λογαριασμός των μακροπροθέσμων κεφαλαίων παρουσιάζει αυξομειώσεις. 
Συγκεκριμένα το 2010 ανήλθε στο 98,40% του έτους βάσης και το 2010 παρουσίασε 
αύξηση στο 107,77%, λόγω της αύξησης του δανεισμού του Ομίλου σε αιγυπτιακές 
λίρες. Τα επόμενα 2 έτη μειώθηκε για να φτάσει το 2013 στο 82,54%. 
Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων κεφαλαίων για το ακολουθεί ανάλογη πορεία με αυτή 
του δείκτη των μακροπρόθεσμων κεφαλαίων, αν και παραμένει σε όλα τα έτη κάτω από 
το έτος βάσης. Το 2010 εμφανίζει μείωση στο 70,19% αναφορικά με το 2009. Το 2010 
σημειώνει αύξηση στο 89,37% και τα επόμενα 2 έτη υποχωρεί για να φτάσει στο 
61,03% το 2013, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 38,97% σε σχέση με το 2009. 
Η μείωση του δανεισμού του Ομίλου αποτελεί αποτέλεσμα της εστίασης του στη 
δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών, όλα αυτά τα έτη. 

 

5.5.4 Οριζόντια ανάλυση – Ανάλυση δεικτών τάσεως αποτελεσμάτων 
χρήσης 

 
Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε τα κυριότερα μεγέθη των Α/Χ: 

 
Πίνακας 17: Α/Χ ποσοστών τάσης Ομίλου για τα έτη 2009-13 

 
� Παρατηρούμε πως όλα τα επιλεγμένα μεγέθη εμφανίζουν σε όλα τα έτη τιμές 

μικρότερες από αυτές του 2009. Η μείωση των πωλήσεων οφείλεται κυρίως στη 
κατάρρευση της οικοδομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και στη κάμψη της αγοράς 
της ΝΑ Ευρώπης λόγω της κρίσης της Ευρωζώνης. Αναλυτικά ο κύκλος εργασιών 
παρουσίασε συνεχή μείωση ως το 2011 όταν και έφτασε στο χαμηλότερο ποσοστό σε 
σχέση με το 2009, στο 80,22% σχετικά με το έτος βάσης. Τα επόμενα δύο έτη 
παρουσίασε μικρή αύξηση, κυρίως λόγω του προσανατολισμού του Ομίλου σε νέες 
αναπτυσσόμενες αγορές, οι οποίες συνετέλεσαν στην αύξηση των εξαγωγών του, και 
διαμορφώθηκε το 2013 στο 86,43% αναφορικά με το έτος βάσης.  

ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ

2009 2010 2011 2012 2013

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 100,00% 99,26% 80,22% 83,10% 86,43%

ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 100,00% 98,60% 74,66% 65,29% 63,99%

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 100,00% 99,59% 83,05% 92,17% 97,86%

ΚΠΤΦ (EBITDA) 100,00% 95,55% 74,01% 59,39% 59,44%

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 100,00% 91,95% 17,78% -15,45% -23,79%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΤΑΣΗΣ
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� Το μικτό αποτέλεσμα παρουσίασε συνεχή πτωτική πορεία όλα τα έτη και το 
χαμηλότερο του ποσοστό σημειώθηκε το 2013 στο 63,99%. Το κόστος πωλήσεων 
μειώθηκε ως το 2011 όταν και έφτασε το 83,05% σε σχέση με το έτος βάσης, γεγονός 
που οφείλεται κυρίως στη πολιτική της εταιρείας για περιορισμό του κόστους 
παραγωγής και της στροφής της σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Ωστόσο, οι 
ανοδικές τιμές των καυσίμων και της ενέργειας οδήγησαν σε αύξηση τα επόμενα 2 έτη 
για να διαμορφωθεί το 2013 στο 97,86%. 

� Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ακολούθησαν 
συνεχή πτωτική πορεία ως το 2012, όταν σημείωσαν το μικρότερο ποσοστό, της τάξεως 
του 59,39%, για να ανακάμψουν οριακά το 2013 στο 59,44%. 

� Τέλος τα αποτελέσματα της εταιρίας, εμφανίζουν συνεχή πτώση όλα τα έτη, εμφανώς 
επηρεασμένα από την οικονομική κρίση και όλους τους παράγοντες που αναλύσαμε 
στο προηγούμενο κεφάλαιο. Το 2012 και το 2013, ο Όμιλος εμφάνισε ζημίες, γεγονός 
που οφείλεται όμως στη προσωρινή μη αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής 
ωφέλειας από ζημίες στις ΗΠΑ και από αναδρομική φορολόγηση αποθεματικών στην 
Ελλάδα. 

 

5.6 Ανάλυση αριθμοδεικτών 
 
Σε αυτήν την ενότητα θα κάνουμε μια σύντομη εξέταση των βασικότερων αριθμοδεικτών του 
Ομίλου, 

• Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας 
Ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας35 είναι ένας από τους πιο γνωστούς δείκτες και δείχνει 
την δυνατότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της µε 
τα κυκλοφοριακά περιουσιακά της στοιχεία. Είναι ένα μέτρο της ρευστότητας της επιχείρησης 
αλλά και του περιθωρίου ασφαλείας της Διοίκησης για να αντιμετωπίσει κάποια απρόσμενη 
εξέλιξη στο Κεφάλαιο Κίνησης. Μπορούμε να τον υπολογίσουμε αν διαιρέσουμε το 
κυκλοφορούν ενεργητικό µε τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης. 
 

Δείκτης 
Γενικής 

Ρευστότητας 

 
Σύνολο Κυκλοφορούντος 

Ενεργητικού 
= 

 

 
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων 

Υποχρεώσεων 
 
Όπου:  
Κυκλοφορούν Ενεργητικό = Αποθέματα + Απαιτήσεις + Χρεόγραφα +   Διαθέσιμα + 
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις = Βραχυπρόθεσμο Παθητικό + Μεταβατικοί Λογαριασμοί 
Παθητικού 
 

Οι κυριότερες κατηγορίες που περιλαμβάνονται στον αριθμητή του κλάσματος, είναι 
τα διαθέσιμα (μετρητά), τα χρεόγραφα, οι απαιτήσεις, τα αποθέματα, οι προκαταβολές των 
προμηθευτών και οι μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού. Ενώ στον παρονομαστή 
περιλαμβάνονται τα βραχυπρόθεσμα δάνεια των τραπεζών, οι προκαταβολές των πελατών, οι 
πιστώσεις των προμηθευτών, τα μερίσματα πληρωτέα, οι φόροι πληρωτέοι οι υποχρεώσεις της 

                                                           
35 Λαζαρίδης, Ι. και Παπαδόπουλος, Δ., 2010. Χρηματοοικονομική Ανάλυση στην Αποτίμηση Επιχείρησης και 

Τίτλων με την χρησιμοποίηση αριθμοδεικτών. Στο: Επιχειρηματική Ανάλυση και Προσδιορισμός της Αξίας. 

Θεσσαλονίκη. σελ.533-546. 
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επιχείρησης που αναμένονται να πληρωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα και οι μεταβατικοί 
λογαριασμοί Παθητικού. 
Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας, τόσο καλύτερη είναι η θέση 
της επιχείρησης από άποψη ρευστότητας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως αν μια επιχείρηση 
έχει υψηλό δείκτη γενικής ρευστότητας, ότι μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις 
της. Λόγω του ότι είναι ένας στατικός δείκτης, μπορεί πολύ εύκολα να ‘’ μαγειρευτεί’ στο τέλος 
της χρονιάς.  
Αναλυτικότερα αν ο δείκτης μιας επιχείρησης είναι: 

� ˂ 1, τότε θεωρείται κακός δείκτης και σημαίνει ότι η επιχείρηση έχει πρόβλημα 
αφερεγγυότητας. 

� 1-2, τότε θεωρείται ένας σχετικά ικανοποιητικός δείκτης. 
� 2-3, τότε θεωρείται ένας πολύ καλός δείκτης, και τέλος αν είναι 
� >3, τότε είναι πολύ υψηλός δείκτης και τα κεφάλαια της επιχείρησης δεν 

χρησιμοποιούνται αποδοτικά και πιθανόν να είναι αδρανή.                                                             
 Ο υπολογισμός των αριθμοδεικτών ρευστότητας αποτελεί πολύτιμη βοήθεια για τη διοίκησή 
της, διότι της επιτρέπει να ελέγξει κατά ποιο τρόπο απασχολούνται μέσα στην επιχείρηση τα 
κεφάλαια κίνησής της, δηλαδή αν και κατά πόσο γίνεται η κατάλληλη χρησιμοποίηση των 
κεφαλαίων κίνησης, αν τα κεφάλαια αυτά είναι επαρκή σε σύγκριση με τις εργασίες, ή αν 
υπολείπονται από τα κανονικά, οπότε υπάρχει πρόβλημα ρευστών.  
 

 
Πίνακας 18: Δείκτης Γενικής Ρευστότητας Ομίλου για τα έτη 2009-13 

Παρατηρούμε ότι ο δείκτης αυτός παρουσιάζει ανοδική πορεία και συνεχής βελτίωση 
από χρονιά σε χρονιά. Από το 0,97 το 2009, διαμορφώνεται σε 1,42 το τέλος του 2010, 1,70 το 
2011, 1,81 το 2012 και το 2013 παίρνει την μεγαλύτερη τιμή του στην πενταετία στο 1,86. 
Παρόλο την ύφεση του κατασκευαστικού τομέα σε βασικές αγορές του ΤΙΤΑΝΑ, ο Όμιλος 
κατάφερε να εξασφαλίσει επαρκή ρευστότητα μέσω της εστίασης στην αποτελεσματική 
διάρθρωση των κεφαλαίων του. Η βελτίωση του δείκτη ρευστότητας του οφείλεται στη 
συντηρητική χρηματοοικονομική πολιτική του Ομίλου, η οποία εστίασε στη μεγιστοποίηση 
της δημιουργίας ταμειακών ροών μέσω προγραμμάτων μείωσης κόστους, διαχείρισης των 
κεφαλαίων κίνησης, περιορισμού των κεφαλαιουχικών δαπανών και βελτιστοποίησης του 
χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων 

 
• Απόδοση Επενδυμένων Κεφαλαίων 

H απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου (ROIC) είναι ένα δείκτης ο οποίος ποσοτικοποιεί το 
πόσο καλά μια εταιρεία διαχειρίζεται το επενδυμένο της κεφάλαιο δημιουργώντας ταμειακές 
ροές, δηλαδή αξία στην επιχείρηση. Ορίζεται ως το καθαρό λειτουργικό κέρδος μετά την 
αφαίρεση των λειτουργικών φόρων διαιρούμενο με το μέσο ετήσιο επενδυμένο κεφάλαιο της 
επιχείρησης και συνήθως εκφράζεται ως ποσοστό36. Συχνά στο παρονομαστή υπολογίζεται ως 
το μέσο ετήσιο ύψος των επενδυμένων κεφαλαίων της επιχείρησης 

Δείκτης 
Επενδυμένων 
Κεφαλαίων 

  
Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη μετά 

Φόρων (NOPAT) 

= 
 

  
Μέσο Ετήσιο Ύψος Επενδυμένων 

Κεφαλαίων 

                                                           
36 Damodaran, A., 2001. Return on Capital (ROC), Return on Invested Capital (ROIC) and Return on Equity (ROE): 

Measurement and Implications. SSRN Journal. 

2009 2010 2011 2012 2013

0,97 1,42 1,70 1,81 1,86

Δείκτης Γενικής Ρευστότητας 

Ομίλου ΤΙΤΑΝ
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Τα καθαρά λειτουργικά κέρδη μετά φόρων (net operating profit after taxes ή ΝΟΡΑΤ), 

είναι τα μετά φόρων λειτουργικά κέρδη της επιχείρησης στα οποία οι φόροι έχουν 
προηγουμένως μετατραπεί σε ταμειακή βάση. Προκύπτουν από τα καθαρά κέρδη μετά φόρων 
αν σε αυτά προστεθούν οι φόροι επί μη οργανικών εσόδων και αφαιρεθεί η φορολογική 
απαλλαγή από τους τόκους. 

Τα επενδυμένα κεφάλαια είναι το σύνολο της χρηματοδότησης της εταιρίας, εκτός από 
τις μη-φέρουσες τόκο οργανικές υποχρεώσεις, δηλαδή το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της 
επιχείρησης συν όλες τις υποχρεώσεις, μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες, που 
συνεπάγονται τόκο. 

 
Δείκτης Επενδυμένων 
Κεφαλαίων Ομίλου 

ΤΙΤΑΝ 

2009 2010 2011 2012 2013 

4,90% 4,70% 0,90% -0,90% -1,40% 

Πίνακας 19: Δείκτης ROIC Ομίλου για τα έτη 2009-13 

  
Από την ανάλυση του δείκτη παρατηρούμε πως ακολουθεί πτωτική πορεία. Από το 

4,90%  το 2009 μειώνεται σε 4,70% την επόμενη χρονιά και το 2011 σε 0,90%. Το 2012 παίρνει 
αρνητικές τιμές σε -0,90% και το 2013 επίσης σε -1,40%, καθώς τις χρονιές αυτές τα NOPAT 
επηρεάστηκαν από τα αρνητικά αποτελέσματα του Ομίλου. 

 
• Δείκτης Κεφαλαιακής Διάρθρωσης 

Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της μόχλευσης και οποία υπολογίζεται αν 
διαιρέσουμε τον καθαρό δανεισμό της εταιρείας (τοκοφόρες υποχρεώσεις μείον ταμειακά 
διαθέσιμα ή ταμειακά ισοδύναμα) με τα Κέρδη Προ Τόκων Φόρων και Αποσβέσεων της. Ο 
δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA είναι ένας δείκτης του χρέους που δείχνει πόσα 
χρόνια θα χρειαστούν για μια εταιρεία για να εξοφλήσει το χρέος της. Εάν μια εταιρεία έχει 
περισσότερα μετρητά από το χρέος, η αναλογία μπορεί να είναι αρνητική.  
 

Δείκτης 
Κεφαλαιακής 
Διάρθρωσης 

 Καθαρός Δανεισμός 
= 

 

 EBITDA 
 

Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA είναι δημοφιλής με τους αναλυτές37, διότι 
λαμβάνει υπόψη την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της. Δείκτες υψηλότερο από 
4 ή 5 συνήθως δηλώνουν κίνδυνο, διότι αυτό δείχνει ότι η εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να 
είναι σε θέση να χειριστεί το βάρος του χρέους της, και ως εκ τούτου είναι λιγότερο πιθανό να 
είναι σε θέση να αναλάβει το επιπλέον χρέος που απαιτείται για να αναπτυχθεί η επιχείρηση.  

 
Δείκτης Κεφαλαιακής 
Διάρθρωσης Ομίλου 

ΤΙΤΑΝ 

2009 2010 2011 2012 2013 

2,95 2,46 3,14 3,13 2,77 

Πίνακας 20: Δείκτης Κεφαλαιακής Διάρθρωσης Ομίλου για τα έτη 2009-13 

  
Ο δείκτης παρουσίασε αυξομειώσεις την περίοδο 2009-2013. Συγκεκριμένα το 2010 

μειώθηκε στο 2,46 από το 2,95 του 2009. Την επόμενη χρονιά, αυξήθηκε στο 3,14 και το 2012 
                                                           
37 Moro Visconti, R., 2007. Intellectual Capital Valuation and Debt Service: Combining EBITDA with Operating 

Cash Flows. SSRN Journal. 
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παρέμεινε στα ίδια επίπεδα. Το 2013 τέλος, μειώθηκε στο 2,77. Ο δείκτης για τον Όμιλο 
κρίνεται αρκετά ικανοποιητικός, αφού ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου, ο οποίος από 
ξεπερνούσε στις αρχές τις περιόδου τα €1 δις, μειώνεται κάθε χρόνο, με αποτέλεσμα να φτάσει 
στα τέλη του 2013 στα €539 εκατ., ποσό περίπου στο ήμισυ της αρχής της περιόδου. Η 
δημιουργία ταμειακών ροών διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην αποπληρωμή των 
δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου. 

 
• Επενδυτικοί Αριθμοδείκτες 
o Κέρδη ανά μετοχή (Earnings Per Share – EPS) 

Δείχνει το ύψος των καθαρών κερδών που αντιστοιχεί σε κάθε μετοχή της 
επιχείρησης και επηρεάζεται τόσο από το συνολικό ύψος των κερδών της επιχείρησης 
όσο και από τον αριθμό των μετοχών της. Το ύψος των κερδών ανά μετοχή 
αντανακλά την κερδοφόρα δυναμικότητα μιας επιχείρησης µε βάση μια μετοχή της.  
Ο δείκτης προκύπτει από τη παρακάτω σχέση :  
 

Κέρδη ανά 
μετοχή 

  Καθαρά κέρδη αποδιδόμενα στους μετόχους  
= 

 

  
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού των 
κοινών και προνομιούχων μετοχών 

 
o Μέρισμα ανά μετοχή (Dividends Per Share – DPS) 

Παρέχει ένδειξη του ποσοστού των κερδών που επιστρέφονται στους μετόχους και  
παρακρατούνται από την επιχείρηση µε τη μορφή διαφόρων αποθεματικών. 
Ο δείκτης προκύπτει από τη σχέση: 

Μέρισμα 
ανά μετοχή 

  Σύνολο Μερισμάτων 
= 

 

  Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία 
 
Σύνοψη Δεικτών 
Στο παρακάτω πίνακα παραθέτουμε τις τιμές αυτών των δεικτών. 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Κέρδη ανά μετοχή 1,52 1,27 0,14 -0,30 -0,44 

Μέρισμα ανά μετοχή 0,18 0,08 0 0 0 
Πίνακας 21: Επενδυτικοί Δείκτες Ομίλου για τα έτη 2009-13 

Ο δείκτης των κερδών ανά μετοχή μειώνεται από το 2009 συνεχώς ως το 2013 και 
μάλιστα το 2012 και το 2013 σημειώνει αρνητικές τιμές, επηρεασμένος από τα αρνητικά 
αποτελέσματα του Ομίλου. Ο δείκτης του μερίσματος ανά μετοχή το 2009 βρίσκεται στο 0,18 
και το 2010 μειώνεται στο 0,08. Τα επόμενα 3 έτη ο Όμιλος δεν προέβη σε διανομή 
μερισμάτων. 
Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζουμε τις μεταβολές του δείκτη της μετοχής του ΤΙΤΑΝ 
σε σύγκριση με τις μεταβολές του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του 
Δείκτη “S&P Euro 350” από τον Οκτώβριο του 2009 ως τα τέλη του Δεκεμβρίου του 2013. 
Ο δείκτης S&P 350 απεικονίζει τις κοινές μετοχές των 17 κυριότερων Ευρωπαϊκών αγορών 
και δίνει τη δυνατότητα στους επενδυτές να εκτεθούν σε ευρύ επενδυτικό κίνδυνο στις εν λόγω 
αγορές, μέσω εταιριών μεγάλης κεφαλαιοποίησης που κατέχουν ηγετική θέση.  
Η τιμή του ΤΙΤΑΝ παρουσίασε μια μείωση της τάξης του (-15,83%) σε αυτό το διάστημα, ενώ 
ο Γενικός Δείκτης μια μείωση της τάξεως του (-56,65%). Αντίθετα ο Δείκτης S&P Euro 350 
σημείωσε αύξηση κατά 26,73%. 
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Διάγραμμα 5: Μεταβολές Δείκτη τιμών μετοχής ΤΙΤΑΝ ως προς Γ.Δ. και S&P Europe 350 38 

 

5.7 Ανάλυση κεφαλαίου κίνησης 
 

Η διαφορά μεταξύ κυκλοφορούντος ενεργητικού και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 
αποτελεί ως γνωστό το κεφάλαιο κίνησης. Όσο μεγαλύτερο είναι το κεφάλαιο κίνησης τόσο 
καλύτερες είναι συνήθως οι συνθήκες βραχυπρόθεσμης ρευστότητας.  

 

                                                           
38 Πηγή: Προσωπική δημιουργία με τη χρήση των στατιστικών εργαλείων για τη σύγκριση και τη μελέτη των 

μετοχών στον ιστότοπο της ναυτεμπορικής. ( http://www.naftemporiki.gr/finance/quote/titk.ath/ ) 
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Διάγραμμα 6: Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης ΤΙΤΑΝ για τα έτη 2009-13 

 
Η μεταβολή του κεφαλαίου κίνησης παρουσιάζεται διαγραμματικά παραπάνω για 

καλύτερη κατανόηση. Πρέπει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι έρευνες έχουν δείξει ότι 
αρνητικό κεφάλαιο κίνησης μπορεί να οδηγήσει την επιχείρηση στην πτώχευση και αυτό γιατί 
δεν μπορεί να ικανοποιήσει άμεσα τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Ο Όμιλος 
παρατηρούμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει βελτιώσει σημαντικά τη ρευστότητα του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
6.1 Εισαγωγή 

 
Το επόμενο βήμα για την αποτίμηση του Ομίλου είναι να συνθέσουμε τις προβλέψεις των 
οικονομικών καταστάσεων για τα επόμενα χρόνια, με τη χρησιμοποίηση των ευρημάτων από 
τη στρατηγική ανάλυση μας και την οικονομική μας ανάλυση. Με τον όρο των προβλέψεων 
εννοούμε τις μελλοντικές προσδοκίες που βασίζονται σε ιστορικές και τρέχουσες πληροφορίες 
και στοιχεία σχετικά με τον ΤΙΤΑΝ.  

Οι εκτιμήσεις μας για την πορεία της επιχείρησης βασίζονται στα εξής: 
• Ο Όμιλος θα συνεχίσει το πλάνο του για βελτίωση των εξαγωγικών του 

δραστηριοτήτων 
• Η ανάκαμψη του κατασκευαστικού κλάδου από το 2014 με την εκ νέου έναρξη των 

εργασιών για τις συμβάσεις παραχώρησης αυτοκινητόδρομων και την ανάκαμψη της 
ελληνικής οικονομίας.39 

• Βελτίωση της λειτουργίας στην Αίγυπτο40 λόγω της σταθεροποίησης του πολιτικού 
σκηνικού αλλά και την μείωση του κόστους παραγωγής που οφειλόταν στην έλλειψη 
φυσικού αερίου. 

• Φορολογικές ελαφρύνσεις στις Η.Π.Α. από τις αναβαλλόμενη φορολογία λόγω των 
ζημίων που σημείωσε ο Όμιλος την περασμένη χρονιά. 
 

6.2 Πρόβλεψη και ανάλυση τάσεων Αγορών που δραστηριοποιείται ο 
Όμιλος 

 
� Ελλάδα 

Μετά από 7 χρόνια συνεχιζόμενης μείωσης της οικοδομικής δραστηριότητας 
μπορούμε τώρα να περιμένουμε  ότι η αρνητική τροχιά της ζήτησης για δομικά θα 
αντιστραφεί για πρώτη φορά από το 2006 και θα σημειώσει μια αύξηση (10%, σύμφωνα 
με τις εκτιμήσεις των αναλυτών του Τιτάνα)41. Πιστεύουμε επίσης ότι τα οφέλη από τις 
υψηλότερες δαπάνες για έργα υποδομής θα επηρεάσουν τα αποτελέσματα του Ομίλου 
θετικά. 

Η ζήτηση του τσιμέντου παραμένει όμως σε επίπεδα τόσο χαμηλά όσο αυτά της 
δεκαετίας του 1960 και 80% χαμηλότερα από αυτά του 2006. Ο υπερπληθής αριθμός 
των απούλητων κατοικιών συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά την ανάκαμψη της αγοράς 
κατοικιών και αντισταθμίζει τα οφέλη από την εξυγίανση των δημοσίων έργων. 

                                                           
39 2014. Προσδοκίες ανάκαμψης στον κατασκευαστικό κλάδο. Available: 

http://xrimatistirio.gr/index_news.asp?id=31941&ekdosi=5041&datalist_=epixeiriseis&t=prosdokies_anakamp

shs_ston_kataskeyastiko_klado . Last accessed 24 Sep 2014. 
40 Reuters,2014. Moody’s raises Egypt’s outlook to stable on political stability. Available: 

http://af.reuters.com/article/egyptNews/idAFL6N0SF19D20141020?sp=true . Last accessed 21 Oct 2014. 
41 Σακελλαρίου, N., 2014. AΝΑΚΑΜΨΗ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΙΣ ΗΠΑ. Available: 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26519&subid=2&pubid=113355095 . Last accessed 22th Sep 2014. 
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Διάγραμμα 7: Η κατανάλωση τσιμέντου στην Ελλάδα (1960-2013) 42 

Για το 2015-16 αναμένουμε επιτάχυνση της ανάκαμψης της εγχώριας οικονομίας με 
ρυθμούς 2,9-3,7% (από μόλις 0,6% για το 2014) σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ και της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας43 και αναμένουμε ότι η εγχώρια κατασκευαστική αγορά θα αρχίσει 
να βελτιώνει επίσης. Η βελτίωση υποστηρίζεται από την αναμενόμενη διψήφια αύξηση των 
ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου (σχετίζεται με τις δημόσιες επενδύσεις, δηλαδή 
έργα υποδομής, δημόσια κτίρια κλπ) των 11% με 14,5%, αντίστοιχα, και με την ανάκαμψη της 
ιδιωτικής κατανάλωσης (+1,4-2,2% σε 2015-16 από ένα αρνητικό 1,4% σε 2014)44. Όσον 
αφορά την τιμολόγηση, αναμένουμε οι τιμές του τσιμέντου να αυξηθούν οριακά το 2014-16. 
Επιπλέον, τμηματική κερδοφορία αναμένεται να υποστηριχθεί από την αύξηση της εξαγωγικής 
δραστηριότητας και των κερδών από την πώληση του πλεονάσματος των δικαιωμάτων 
εκπομπών CO2. 

 
� Η.Π.Α 

Αναμένουμε ότι η ανάκαμψη στην αγορά κατοικιών θα βοηθήσει την ανάπτυξη 
των κατασκευών, ιδιαίτερα σε αγορές όπως η Φλόριντα, η οποία έχει ιδιαίτερα πληγεί 
από την κρίση. Σύμφωνα με το Portland Cement Association (PCA)45, η αύξηση της 
κατανάλωσης τσιμέντου στη Νοτιοανατολική των Η.Π.Α. (περιοχή στην οποία ο όμιλος 
δραστηριοποιείται κυρίως) αυξήθηκε κατά 8,4% με ετήσια βάση το 2013 και πάνω από 
το μέσο όρο σε επίπεδο χώρας αυτό του 4,4%, με αποτέλεσμα την ισχυρότερη 
τιμολόγηση και την αύξηση του όγκου πωλήσεων σε όλες τις σειρές προϊόντων για τον 
Όμιλο. Συγκεκριμένα στη Φλόριντα, εκεί όπου βρίσκεται το 50% των αμερικανικών 
περιουσιακών στοιχείων του Τιτάνα, η κατανάλωση τσιμέντου αυξήθηκε κατά 18%, 
λόγω της ταχείας ανάκαμψης στον τομέα της στέγασης. Αυτή η θετική τάση αναμένεται 

                                                           
42 Πηγή: Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος (1960-2013) 
43 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2014. Μακροοικονομικές προβολές εμπειρογνωμόνων του ευρωσυστήματος 

για τη ζώνη του Ευρώ το Δεκέμβριο του 2013. Available: 

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/eurosystemstaffprojections201312el.pdf . Last accessed 25th Sep 

2014. 
44 Γώγος Σ., 2014. Ένας Αγώνας για Μεγέθυνση και Σύγκλιση -Η Οικονομική Επίδοση της Ελλάδος: 1960-

2013. Οικονομία και Αγορές. 2 (9) 
45 http://www.globalcement.com/news/itemlist/tag/Portland%20Cement%20Association  
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να συνεχιστεί, με το PCA να προβλέπει ότι η ζήτηση τσιμέντου θα αυξηθεί σε διψήφια 
ποσοστά για τα επόμενα 5 χρόνια.  

Η ορατότητα για την ανάκαμψη της κατασκευαστικής αγοράς των ΗΠΑ 
βελτιώνεται συνεχώς. Το PCA αναμένει τη ζήτηση για τσιμέντο να αυξάνεται σε όλη 
τη χώρα κατά 8% το 2014 και κατά 10% το και τις αγορές της Βιρτζίνια και της 
Φλόριντα να παρουσιάζουν ένα ρυθμό ανάπτυξης για τα επόμενα 5 χρόνια της τάξεως 
του 9-16%. Όλα αυτά συντελούν στο να αναμένουμε μια μεγάλη αύξηση στα EBITDA 
του Ομίλου τα επόμενα έτη. 

 
� ΝοτιοΑνατολική Ευρώπη 

Μετά από δύο χρόνια (2012-13) σχεδόν ανύπαρκτης οικονομικής ανάπτυξης, η 
οποία οδήγησε σε υποτονική ζήτηση για τα υλικά τσιμέντου, πιστεύουμε ότι υπάρχουν 
προοπτικές για βελτίωση της οικονομίας, έστω και οριακά. Το ΔΝΤ αναμένει ότι η 
μέση αύξηση του ΑΕΠ στην περιοχή για το 2014-15 θα είναι 2.5%. Κατά την άποψή 
μας, αυτό θα  επηρεάσει θετικά την οικοδομική δραστηριότητα του ΤΙΤΑΝ και σε 
συνδυασμό με την αυξημένη χρήση των εναλλακτικών καυσίμων και τους καλύτερους 
όρους τιμολόγησης.  θα οδηγήσει σε αύξηση της λειτουργικής του κερδοφορίας του 
ΤΙΤΑΝ και των πωλήσεων του και ταυτόχρονη μείωση του κόστους παραγωγής. 

 
� Αίγυπτος 

Η ζήτηση παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα, παρά την πολιτική αβεβαιότητα 
και την κοινωνική αναταραχή. Νέα σχέδια ανάπτυξης υποδομών βρίσκονται σε εξέλιξη 
από την κυβέρνηση, αλλά οι εργασίες αναμένεται να επηρεαστούν αρνητικά από το 
αυξημένο κόστος παραγωγής, τις ελλείψεις φυσικού αερίου και την αποδυνάμωσης της 
αιγυπτιακή λίρα. Οι δυσκολίες λειτουργίας λόγω της διακοπής του εφοδιασμού με 
φυσικό αέριο οδήγησαν σε απώλεια 15% της αποτελεσματικής χρησιμοποίησης της 
παραγωγικής ικανότητας του Τιτάνα το 2013.46 Tο 2015-2016 αναμένεται να 
ολοκληρωθεί η επένδυση ύψους 35 εκατ. € που έχει ανακοινώσει ο Όμιλος για να 
αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ενέργειας και να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει 
διαφορετικές πηγές ενέργειας. Εκτιμούμε ότι το 2015-16 η τοπική δραστηριότητα θα 
ανακάμψει με αύξηση  στον όγκο παραγωγής και τις τιμές πώλησης των προϊόντων. 
Επίσης η ικανότητα του ΤΙΤΑΝ να στραφεί προς τα στερεά καύσιμα για την 
ευμενέστερη λειτουργία του ,αντισταθμίζοντας έτσι μια τυχόν έλλειψη φυσικού αερίου, 
θα επηρεάσει θετικά τα λειτουργικά περιθώρια του. 

 
� Τουρκία 

Η εγχώρια ζήτηση παραμένει σε υψηλά επίπεδα  λόγω της ισχυρής 
κατασκευαστικής δραστηριότητας47 τόσο από δημόσια και ιδιωτικά έργα, παρά την 
πρόσφατη πολιτική αστάθεια. Πιστεύουμε ότι τα ευνοϊκά δημογραφικά στοιχεία της 
χώρας, σε συνδυασμό με την πρόγραμμα αστικής ανάπλασης, θα είναι μια ατμομηχανή 
της ανάπτυξης στον κλάδο των κατασκευών σε βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη 
βάση. Επιπλέον, η κυβέρνηση ανακοίνωσε επενδύσεις σε έργα οδικής κυκλοφορίας και 
επενδύσεις σε έργα υποδομής τα οποία αναμένουμε να διατηρήσουν την κατανάλωση 
τσιμέντου σε υψηλά επίπεδα. Στις εκτιμήσεις μας, το EBITDA του Ομίλου από 
τουρκικές επιχειρήσεις αναμένεται να αυξηθεί με μεγάλους ρυθμούς. 

 

                                                           
46 Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από την ετήσια οικονομική έκθεση του ΤΙΤΑΝ για το έτος 2013 
47 Edwards, P., 2013. Turkish cement focus. Available: http://www.globalcement.com/magazine/articles/766-

turkish-cement-focus . Last accessed 26 Sep 2014. 
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6.3 Προβλέψεις ρυθμού ανάπτυξης Ομίλου 
 

Για να υπολογίσουμε τον ρυθμό ανάπτυξης του ΤΙΤΑΝ θα χρησιμοποιήσουμε το 
θεωρητικό πλαίσιο του Αswath Damodoran σύμφωνα με το οποίο μπορούμε να υπολογίσουμε 
το ρυθμό ανάπτυξης μιας επιχείρησης βασιζόμενοι στις οικονομικές καταστάσεις της και 
χρησιμοποιώντας ως βάση τις πωλήσεις, τα καθαρά κέρδη ή τα ΚΠΤΦ (ΕΒΙΤ). 

 

6.3.1 Επιλογή οικονομικού μεγέθους ανάπτυξης 
 
 

Θα επιλέξουμε να βασιστούμε στα EBIT του ΤΙΤΑΝ, λαμβάνοντας υπόψιν τις 

ιδιαιτερότητες της επιχείρησης48 και θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο: (Damodaran, 2011) 

gEBIT =  Reinvestment Rate * ROC 49  

Ώπου: 

Reinvestment Rate = (Net Capital Expenditures + Change in WC)/EBIT(1-t) 

Return on Investment = ROC = EBIT(1-t)/(BV of Debt + BV of Equity) 

Και 

gEBIT : Ο ρυθμός ανάπτυξης των ΚΠΤΦ 

Reinvestment Rate : Ο ρυθμός επανεπένδυσης 

ROC : Δείκτης απόδοσης κεφαλαίων 

Net Capital Expenditures : Οι καθαρές κεφαλαιουχικές δαπάνες 

Change in WC : Η μεταβολή στο κεφάλαιο κίνησης 

BV of Debt : Η λογιστική αξία του χρέους 

BV of Equity : Η λογιστική αξία των Ι.Κ. 

 

6.3.2 Υπολογισμός καθαρών κεφαλαιουχικών δαπανών (Net CapEx) 
 

Για τον υπολογισμός του δείκτη επανεπένδυσης απαιτείται ο υπολογισμός των 

καθαρών κεφαλαιουχικών δαπανών ( Net CAPEX = CAPEX – Depreciation). Παρατηρούμε 

ότι οι καθαρές κεφαλαιουχικές δαπάνες του ΤΙΤΑΝ για το 2012 και 2013 σημείωσαν αρνητικές 

τιμές σε -80 εκατ. € και -66 εκατ. €.  

                                                           
48 Ο ΤΙΤΑΝ στις χρήσεις 2012-13 σημείωσε αρνητικά καθαρά αποτελέσματα και θα απαιτούνταν μια 

εξομάλυνση - εξορθολογισμό των κερδών. Επίσης τα EBIT αντανακλούν καλύτερα τις ιδιαιτερότητες της 

επιχείρησης, που δραστηριοποιείται στο κλάδο των δομικών υλικών και θα μας χρειαστούν στο επόμενο 

κεφάλαιο της αποτίμησης. 
49 Damodaran, A., 2011. Valuation: Principles and Practice. In: Applied Corporate Finance. 3rd ed.: John Wiley & 

Sons Inc. pp.849-856. 
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Οι επενδύσεις της ελληνικής τσιμεντοβιομηχανίας ανήλθαν σε 2,5 δισ. ευρώ κατά τη 

δεκαετία 2003 – 201350 και είναι λογικό οι επενδύσεις αυτές να αργήσουν να αποδώσουν 

καρπούς. Ο Όμιλος πραγματοποίησε επενδύσεις πάνω τον 145 εκατ. € σε όλη τη περίοδο 2004-

2009 ενώ τα επόμενα έτη το ύψος αυτό μειώθηκε ως και 200%, τα έτη 2012 και 2013, σαφώς 

επηρεασμένο από την πολιτική του ΤΙΤΑΝ για περιορισμό των δαπανών αλλά και από την 

παγκόσμια οικονομική ύφεση. Κρίνουμε λοιπόν απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε ως καθαρές 

κεφαλαιουχικές δαπάνες τον μέσο όρο των κεφαλαιουχικών δαπανών της δεκαετίας, ο οποίος 

σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα ανέρχεται σε 29,872 εκατ. ευρώ. 

 
 

Πίνακας 22: Μέσος όρος καθαρών κεφαλαιουχικών δαπανών ΤΙΤΑΝ περιόδου 2004-2013 

 

6.3.3 Υπολογισμός ρυθμού ανάπτυξης 
 

Αντικαθιστώντας τα απαραίτητα μεγέθη στους παραπάνω τύπους και προχωρώντας στους 
αντίστοιχους υπολογισμούς καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο ρυθμός ανάπτυξης των ΚΠΤΦ 
ισούται με: 

gEBIT = 6,19% 
 

6.3.4 Καθορισμός σταδίων ανάπτυξης και χρονικού ορίζοντα πρόβλεψης 
 

Ο καθορισμός των σταδίων ανάπτυξης αλλά και του χρονικού ορίζοντα πρόβλεψης 
αποτελεί το πιο δύσκολο στάδιο στο στάδιο των προβλέψεων. Παρατηρούμε πώς ο ρυθμός 
ανάπτυξης του ΤΙΤΑΝ που υπολογίσαμε είναι υψηλότερος από τους αντίστοιχους ρυθμούς 
ανάπτυξης της ελληνικής, αλλά και παγκόσμιας οικονομίας για τα επόμενα έτη (1-1,5% και 
3,5% αντίστοιχα) σύμφωνα με τη μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών 
Ερευνών για την ελληνική οικονομία, στις αρχές του 201451. 

                                                           
50 Κώτσης, Β.,2014. Η Αίγυπτος φέρνει κέρδη στον Τιτάνα. Available: 

http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=635171 . Last accessed 30th Sep 2014. 
51 Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. "Η Ελληνική Οικονομία 4/13" ΙΟΒΕ 30 Jan 2014: pp.13-24. 

Print. 

(σε εκατ. €) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Σύνολο
Μ.Ο. 

Δεκαετίας

Κεφαλαιουχικές 
Δαπάνες 
(CapEx)

149,56 145,65 160,14 252,40 209,11 180,67 86,60 58,07 50,9750,38 1.343,54 134,35

Αποσβέσεις 
(Depreciation)

63,65 72,02 80,73 94,78 109,48 115,34 122,68 138,64 130,73 116,78 1.044,82 11,68

Καθαρές 
Κεφαλαιουχικές 
Δαπάνες (Net 

CapEx)

85,92 73,63 79,40 157,62 99,63 65,34 -36,08 -80,57 -79,76 -66,40 298,72 29,87
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Ο ρυθμός ανάπτυξης του Ομίλου που υπολογίσαμε αντανακλά τις εκτιμήσεις μας από 
τα αποτελέσματα της στρατηγικής ανάλυσης για τη σωστή διαχείριση των εταιρικών 
στρατηγικών και διαχείρισης του κινδύνου του ΤΙΤΑΝ αλλά και τις εκτιμήσεις για την 
ανάκαμψη των αγορών του κατασκευαστικού τομές τα επόμενα έτη στις διάφορες αγορές που 
δραστηριοποιείται ο ΤΙΤΑΝ. 

Η δημιουργία των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων μέσω της καθετοποίησης των 
δραστηριοτήτων του Ομίλου αλλά και την διενέργεια επενδύσεων τα προηγούμενα έτη σε 
αναπτυσσόμενες και υποσχόμενες αγορές, μας οδηγεί στον να εκτιμήσουμε ότι ο Όμιλος θα 
παρουσιάσει ένα υψηλό ρυθμό ανάπτυξης για τα επόμενα 5 έτη, βασιζόμενοι στη θεωρία του 
Damodaran, αφού όπως αναφέραμε ο ρυθμός ανάπτυξης του είναι υψηλότερος από τους 
αντίστοιχους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας.  

Τα στάδια ανάπτυξης θα τα ορίσουμε σε 2, ένα υψηλό πέντε ετών στο οποίο ο ΤΙΤΑΝ 
θα αναπτυχθεί με τον ρυθμό ανάπτυξης που υπολογίσαμε παραπάνω και ένα μακροχρόνιο στο 
οποίο θα ακολουθήσει τον ρυθμό ανάπτυξης ίσο με 1,5%.52 (Damodaran, 2011) 

 

6.3.5 Πρόβλεψη μελλοντικών EBIT και NOPAT 
 

Στο παρακάτω πίνακα παραθέτουμε τους υπολογισμούς μας για τη κίνηση αυτών των μεγεθών. 
 

 
Πίνακας 23: Πίνακας πρόβλεψης EBIT και NOPAT για τα επόμενα 5έτη 

  

                                                           
52 Damodaran, A., 2011. Valuation: Principles and Practice. In: Applied Corporate Finance. 3rd ed.: John Wiley & 

Sons Inc. pp.843-844. Σύμφωνα με το Damodaran το καλύτερο ποσό για τον ορισμό του μακροχρόνιου ρυθμού 

ανάπτυξης είναι ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας, ο οποίος σύμφωνα με τις πηγές που 

αναφέραμε στα προηγούμενα κεφάλαια θα είναι της τάξεως του 1,5%. 

(σε εκατ. €) 2013 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e Διηνεκές

ΚΠΤΦ 79,23 84,13  89,34  94,87  100,74  106,98  108,58  

Φορολογικός συντελεστής 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26%

NOPAT 58,63 62,26  66,11  70,20  74,55     79,16     80,35     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ 
 

7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Για την αποτίμηση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, ύστερα από μελέτη των διαφόρων μοντέλων 
αποτίμησης και σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εξεταζόμενης εταιρίας, 
καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως η πλέον κατάλληλη μέθοδος αποτίμησης του Ομίλου 
ΤΙΤΑΝ είναι αυτή της προεξόφλησης των Αδέσμευτων Ταμειακών Ροών στην Εταιρεία – δυο 
(2) σταδίων ανάπτυξης ( 2 stage growth FCFF valuation method). 
Κριτήρια Επιλογής της Μεθόδου Αποτίμησης: 
Για να δικαιολογήσουμε την ορθότητα της επιλογής μας ακολουθήσαμε τον κανόνα του  
Damodaran53  και οι λόγοι που μας οδήγησαν σε αυτή την επιλογή ήταν οι εξής: 

• Μπορούμε να εκτιμήσουμε τις ταμειακές ροές της εταιρείας και υπάρχουν σαφή 
στοιχεία ότι αυξάνονται και θα συνεχίσουν να αυξάνονται, καθώς αποτελούν κύρια 
προτεραιότητα της στρατηγικής του Ομίλου. 

• Παρόλο τις υποτονικές τάσεις της αγοράς και τα αρνητικά αποτελέσματα του Ομίλου 
για το 2013, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας ο Όμιλος θα παρουσιάσει υψηλή ανάπτυξη 
τα επόμενα έτη. 

• Η μόχλευση του Ομίλου παραμένει ασταθής, καθώς ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου 
έχει μειωθεί κατά 50% την τελευταία 5ετία και ο δείκτης αναμένεται να μειωθεί τα 
επόμενα έτη. 

• Ο Όμιλος δραστηριοποιείται γεωγραφικά σε πολλές αγορές και θα παρουσιάσει 
διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης σε καθεμία από αυτές (σε άλλες υψηλή όπως Η.Π.Α. 
και Τουρκία, σε άλλες σταθερή όπως Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη). 

• Ο ΤΙΤΑΝ παρουσίασε στα τέλη του 2013 αρνητικά αποτελέσματα και λόγω αυτού 
αναγκαστήκαμε να απορρίψουμε άλλες μεθόδους καθώς ο υπολογισμός τους δεν ήταν 
εφικτός και η εφαρμογή τους δε θα έδινε αξιόπιστα αποτελέσματα. 

 

7.2 Εφαρμογή της Μεθόδου Αποτίμησης FCFF για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ 
 

Η εφαρμογή της μεθόδου αποτίμησης των αδέσμευτων ταμειακών ροών σε 2 στάδια 
ανάπτυξης (FCCFF 2 stage growth) έγινε σε περιβάλλον excel με τη χρήση των ιστορικών 
στοιχείων της τελευταίας πενταετίας και ακολουθώντας όσων ορίζονται στη σχετική 
βιβλιογραφία54. Ο σχηματισμός προβλέψεων για τον υπολογισμό των ελεύθερων ταμειακών 
ροών έγινε για τη περίοδο 2014-2018 και εκτιμήσαμε 2 στάδια ανάπτυξης, υψηλό τα πρώτα 
έτη και στη συνέχεια σταθερό, καθώς και ότι θα αναπτύσσεται στο διηνεκές με ρυθμό 1,5%. 

                                                           
53 Damodaran, A.,2006. Loose Ends in Valuation. In: Damodaran on Valuation: Security Analysis for Investment 

and Corporate Finance. 2nd ed.  John Wiley & Sons Inc. p.844. 
54 Για την μεθοδολογία αποτίμησης βασίστήκαμε στα εξής βιβλία: 

Damodaran, A. ,2006. Damodaran on Valuation: Security Analysis for Investment and Corporate Finance. 2nd 

ed. John Wiley & Sons Inc. pp.251-284. 

Damodaran, A., 2010. The Dark Side of Valuation: Valuing Young, Distressed and Complex Businesses. 2nd ed. 

USA: Pearson Education. pp.263-312. 

Damodaran, A. (2011). Applied Corporate Finance. 3rd ed., John Wiley & Sons Inc. pp.849-898. 
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Η μεθοδολογία περιλαμβάνει τα εξής βήματα: 
1) Σχεδιασμός και υπολογισμός των ελεύθερων ταμειακών ροών της εταιρίας στο 

χρονικό διάστημα της πρόβλεψης. 
2) Υπολογισμός του Μέσου Σταθμικού Κόστους Κεφαλαίου (WACC) για τον 

προσδιορισμό του κατάλληλου ποσοστού προεξόφλησης στο διάστημα της 
πρόβλεψης. 

3) Υπολογισμός της Υπολειμματικής Αξίας (Terminal Value) στο τέλος της περιόδου 
πρόβλεψης. 

4) Προσδιορισμός της αξίας της εταιρίας με την προεξόφληση στο παρόν όλων των 
προβλεπόμενων ελεύθερων ταμειακών ροών της, καθώς και της υπολειμματικής της 
αξίας. 

5) Διενέργεια ανάλυσης ευαισθησίας. 
 

7.2.1 Προσδιορισμός των ελεύθερων ταμειακών ροών 
 
Για τον υπολογισμό των ελεύθερων ταμειακών ροών εκτιμήσαμε τους ρυθμούς ανάπτυξης των 
μεγεθών:  

• Περιθωρίου ΕΒΙΤ: Το οποίο θα αυξάνεται τα επόμενα έτη με ρυθμό 6,19% και με 
1,5% μετά το 2018. 

• Συντελεστή φορολογίας: Ο οποίος θα παραμείνει σταθερός όλα τα έτη. 
• Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων, Κεφαλαιακών Δαπανών και Μεταβολής του 

Κεφαλαίου Κίνησης: Θα αυξάνονται τα επόμενα έτη με ρυθμό 6,19% και με 1,5% 
μετά το 2018. 
 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζουμε τις υποθέσεις για την ανάπτυξη αυτών των μεγεθών.  
 

 
Πίνακας 24: Υποθέσεις για την ανάπτυξη των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου για τα έτη 2014e-2018e 

 
Μπορούμε τώρα να υπολογίσουμε τις ελεύθερες ταμειακές ροές στην Εταιρεία 

χρησιμοποιώντας τον τύπο: 
FCFF = EBIT*(1-t) - (CAPEX -Depreciation) - Change in WC 

Έτσι για το έτος 2014e θα έχουμε: 
Το ΕΒΙΤ2014e θα είναι ίσο με το (1+6,19%) του EBIT2013, δηλαδή με €128 εκατ.. Ομοίως 
υπολογίζουμε τα υπόλοιπα μεγέθη τα οποία είναι ποσοστό επί των πωλήσεων και θα έχουμε: 
FCFF2014e=128*(1-0,20) – (100 – 123) – 9 = 116 (εκατ. €) 
Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία υπολογίζουμε τις ελεύθερες ταμειακές ροές για τα 
υπόλοιπα έτη και θα έχουμε: 

2014e 2015e 2016e 2017e 2018e Διηνεκές

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)
6,19% 6,19% 6,19% 6,19% 6,19% 1,50%

Συντελεστής Φορολογίας 26% 26% 26% 26% 26% 26%

Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης 6,19% 6,19% 6,19% 6,19% 6,19% 1,50%

Κεφαλαιακές Δαπάνες 6,19% 6,19% 6,19% 6,19% 6,19% 1,50%

Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων 6,19% 6,19% 6,19% 6,19% 6,19% 1,50%

Κόστος Κεφαλαίου 9,2% 9,2% 9,2% 9,2% 9,2% 9,2%

Υποθέσεις για την ανάπτυξη των μεγεθών στα πλαίσια της αποτίμησης του Ομίλου ΤΙΤΑΝ με τη 

μέθοδο FCFF 2-stage
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Πίνακας 25: Εκτίμηση των FCFF του Ομίλου ΤΙΤΑΝ για τα έτη 2014e-2018e 

 

7.2.2 Υπολογισμός Μέσου Σταθμικού Κόστους Κεφαλαίου 
 

Το Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (WACC) είναι ο ελάχιστος συντελεστής 
απόδοσης τον οποίο πρέπει να εξασφαλίζει η επιχείρηση από την τοποθέτηση των στοιχείων 
του ενεργητικού της ανάμεσα σε εναλλακτικές επενδύσεις, ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις 
των επενδυτών της. Υπολογίζεται σταθμίζοντας το κόστος κάθε πηγής των κεφαλαίων της με 
την αναλογία της συνολικής αγοραίας αξίας της εταιρίας και υπολογίζεται σε μετά φόρου βάση. 
Η προσέγγιση του Μέσου Σταθμικού Κόστους Κεφαλαίου (WACC) γίνεται με βάση το 
γεγονός ότι τα σχέδια των εταιριών είναι ταυτόχρονα χρηματοδοτούμενα και από τα δάνεια και 
από τα ίδια κεφάλαια. Ανεξάρτητα από τους φόρους, το κόστος των δανείων αντιστοιχεί στο 
επιτόκιο δανεισμού. Παρά ταύτα, με δεδομένους τους φόρους που πληρώνει η επιχείρηση, το 
κόστος του χρέους που αναλογεί είναι το μετά τον φόρο κόστος χρέους.  

Συνοψίζοντας το Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο 
που μετατρέπει την αναμενόμενη μελλοντική απόδοση σε παρούσα αξία και υπολογίζεται 
σύμφωνα με τον τύπο: 

Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (WACC)= r d * (1-Tc)*D/C + r e*E/C 
Όπου: 
rd = Το κόστος των ιδίων κεφαλαίων 
re = Το κόστος των ξένων κεφαλαίων ή αλλιώς το κόστος δανεισμού για την εταιρία 
Tc = Ο φορολογικός συντελεστής 
D = Ο δανεισμός/χρέος 
Ε = Τα ίδια κεφάλαια 
C = Το σύνολο του παθητικού 
 

7.2.2.1 7.2.2.1 Υπολογισμός του κόστους των ιδίων κεφαλαίων 

 
Για να υπολογίσουμε το κόστος των ιδίων κεφαλαίων θα κάνουμε χρήση του μοντέλου 
αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (Capital Asset Pricing Model – CAPM). Θα 
χρησιμοποιήσουμε την εξής εξίσωση: 

re = rf + b * (r m – rf) 
Όπου:  
rf = Η απόδοση χωρίς κίνδυνο (risk free rate) 
rm – rf = Το ασφάλιστρο κινδύνου (risk premium) 
b = Ο συστηματικός κίνδυνος ή συντελεστής beta 
 

(σε εκατ. €) 2013 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e Διηνεκές

ΕΒΙΤ 79,23 84,13  89,34  94,87  100,74  106,98  108,58  

Μείον: Φόρος Εισοδήματος 20,60 21,87 23,23 24,67 26,19 27,81 28,23

NOPAT 58,63 62,26 66,11 70,20 74,55 79,16 80,35

Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 50,38 53,50 56,81 60,33 64,06 68,03 69,05

Αποσβέσεις 116,78 116,78 116,78 116,78 116,78 116,78 118,53

Μεταβολή Κεφ. Κιν. 1,64 1,74 1,84 1,96 2,08 2,21 2,24

Ελεύθερες ταμειακές 

ροές στην επιχείρηση 

(FCFF)

123,39 123,80 124,23 124,70 125,19 125,71 127,59
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Για να βρούμε την απόδοση χωρίς κίνδυνο θα στηριχτούμε στην απόδοση του 
δεκαετούς ομολόγου του ελληνικού δημοσίου. Ως απόδοση χωρίς κίνδυνο θα θεωρήσουμε 
την μέση 3μηνιαία απόδοση του δεκαετούς ομολόγου του ελληνικού δημοσίου για τους 
τελευταίους 3 μήνες από σήμερα που κάνουμε την αποτίμηση (Αύγουστος – Οκτώβριος 
2014) και η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας55 ανέρχεται 
σε 6,41%.  

 

 
Πίνακας 26: Απόδοση 10ετούς ομολόγου του ελληνικού δημοσίου 

 
Ως ασφάλιστρο κινδύνου βασιστήκαμε στη μεθοδολογία που προτείνει ο καθηγητής 

Damodaran56, σύμφωνα με την οποία για να βρούμε τον κίνδυνο της αγοράς (ERP ή rm)  θα 
βρούμε τον κίνδυνο μιας ώριμης αγοράς, όπως αυτής του S&P 500, η οποία συμπεριλαμβάνει 
τις 500 μεγαλύτερες εταιρίες που είναι εισηγμένες στον δείκτη  NYSE ή στον NASDAQ και 
θα προσθέσουμε τον κίνδυνο της ελληνικής αγοράς, βασιζόμενοι στις αξιολογήσεις της 
χώρας μας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. 

 
Total ERP for a country = Default spread of mature market premium + 

Country’s risk premium 
 

 Τον Αύγουστο του 2014 ο οίκος Moody’s αναβάθμισε την πιστοληπτική 
αξιολόγησης της Ελλάδας κατά δύο βαθμίδες57, σε Caa1 από Caa3. Σύμφωνα με τα δεδομένα 
της έρευνας του καθηγητή Damodaran που βρίσκονται δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του58, 
o συστηματικός κίνδυνος της ώριμης αγοράς στα τέλη του Οκτωβρίου του 2014 ήταν της 
τάξεως του 5,48% και το spread που αντιστοιχεί στην αξιολόγηση Caa1 είναι στο 7%59. 

Επομένως ο συνολικός συστηματικός κίνδυνος της αγοράς θα ανέρχεται σε 12,48%. 
 
Για τον υπολογισμό του beta, εκτελέσαμε γραμμική παλινδρόμηση μεταξύ των 

παρελθουσών αποδόσεων για  τα τελευταία 4 έτη της μετοχής του ΤΙΤΑΝ (εξαρτημένη 
μεβλητή) και των παρελθουσών αποδόσεων του Γενικού Δείκτη του χρηματιστηρίου Αθηνών 
για το ίδιο έτος. Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης βρίσκονται στο τέλος της εργασίας και 
σύμφωνα με αυτά, εκτιμήσαμε το beta σε 0,6458. 

                                                           
55 https://www.ecb.europa.eu/stats/money/long/html/index.en.html  
56 http://aswathdamodaran.blogspot.gr/2013/07/rediscovering-risk-in-emerging-markets.html  
57 https://www.moodys.com/research/Moodys-upgrades-Greeces-government-bond-rating-to-Caa1-from-

Caa3--PR_305086  
58 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/  
59 Damodaran, A. 2010. The dark side of valuation. Upper Saddle River (N.J.): Pearson Education. pp.167-175 

Αυγ.14 Σεπ.14 Οκτ.14 Μ.Ο 3μήνου

6,09% 5,89% 7,26% 6,41%

Απόδοση 10 ετούς ομολόγου του 
ελληνικού δημοσίου
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Διάγραμμα 8: Παλινδρόμηση beta μετοχής ΤΙΤΑΝ 

 

Εφόσον όλα τα στοιχεία για τον υπολογισμό του κόστους των ιδίων κεφαλαίων είναι στη 
διάθεση μας, μπορούμε πλέον να το υπολογίσουμε. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, το 
κόστος κεφαλαίων του ΤΙΤΑΝ ανέρχεται σε 10,34%. 
 

7.2.2.2  Υπολογισμός Κόστους Δανεισμού 
 

Για να υπολογίσουμε το κόστους δανεισμού του ΤΙΤΑΝ, θα χρησιμοποιήσουμε τη 
θεωρία του καθηγητή Damodaran, σύμφωνα με την οποία μπορούμε να εκτιμήσουμε το κόστος 
κεφαλαίων της επιχείρησης μας, αν η πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης μας είναι 
βαθμολογημένη από διεθνείς οίκους αξιολόγησης ( Moody’s ή Standard & Poor’s), 
χρησιμοποιώντας τον εξής τύπο: 

Rd = Απόδοση 10ετούς Ομολόγου Ελληνικού Δημοσίου + Spread 
Η Standard & Poor’s αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα του ΤΙΤΑΝ το 

Δεκέμβριο του 2013 σε “BB”. Επομένως το κόστος δανεισμού του Ομίλου θα ανέρχεται 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις σε 10,41% (με spread 4%)60. 
 

7.2.2.3 7.2.2.3 Υπολογισμός Μέσου Σταθμικού Κόστους Κεφαλαίου 
 

Στις προηγούμενες παραγράφους έχουμε υπολογίσει όλα τα δεδομένα τα οποία είναι 
απαραίτητα για τον υπολογισμό του Μέσου Σταθμικού Κόστους Κεφαλαίου. Ωστόσο για τον 
υπολογισμό του κόστους κεφαλαίου θα πρέπει να βρούμε την αγοραία αξία του χρέους και όχι 
την λογιστική. Για τον λόγο αυτό, στη χρήση του 2013 περιλαμβάνεται μόνο το καθαρό χρέος, 
δηλαδή οι μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες δανειακές υποχρεώσεις και όχι οι προμηθευτές και 
άλλοι πληρωτέοι λογαριασμοί. 
Αντικαθιστώντας στον τύπο rwacc = rd * (1-Tc)*D/C + r e*E/C  και λαμβάνοντας υπόψιν ότι ο 
φορολογικός συντελεστής είναι 20%, έχουμε το εξής αποτέλεσμα: 

                                                           
60 http://m.capital.gr/news.aspx?id=862147  
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Πίνακας 27: Εκτίμηση του Μέσου-σταθμικού κόστους κεφαλαίου του ΤΙΤΑΝ για το 2013 

 

7.2.3 Υπολογισμός Υπολειμματικής Αξίας (Terminal Value) 
 

Για τον υπολογισμό της υπολειμματικής αξίας του Ομίλου ΤΙΤΑΝ θα 
χρησιμοποιήσουμε τον τύπο του μοντέλου σταθερής ανάπτυξης, αφού υποθέσαμε πώς η 
εταιρία θα αναπτύσσεται μετά το 2018 με σταθερό ρυθμό 1,5% και σύμφωνα με τον οποίο θα 
έχουμε: 
Terminal Value = [NOPATn+1 * (1-reinvestment rate of the year n+1) ] / (WACC – stable 

growth rate) 
Όπου: 

Terminal Value = Η υπολειμματική αξία της επιχείρησης 
NOPATn+1 = Τα καθαρά λειτουργικά κέρδη μετά φόρων του έτους n+1 της                
επιχείρησης 
Reinvestment rate of the year n+1 = Ο ρυθμός επανεπένδυσης κεφαλαίων της 
επιχείρησης στο έτος n+1 
WACC = Το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης 
Stable growth rate = Ο σταθερός ρυθμός ανάπτυξης της επιχείρησης 
 

Από τα παραπάνω μεγέθη γνωρίζουμε πως το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου της 
επιχείρησης θα παραμείνει σταθερό στο 9,2% και ο ρυθμός ανάπτυξης της επιχείρησης στο 
διηνεκές θα είναι ίσος με 1,5%.  
 
Για τον υπολογισμό του ρυθμού επανεπένδυσης κεφαλαίου θα χρησιμοποιήσουμε τον εξής 
τύπο: 

Reinvestment rate = (CAPEX + Chance in WC – Depreciation) / NOPAT 
 

Ουσιαστικά το [NOPATn+1 * (1 - reinvestment rate of the year n+1) ] είναι ίσο με της 
αδέσμευτες ελεύθερες ταμειακές ροές του έτους n+1. 
Δηλαδή FCFFn+1 = NOPATn+1 * (1 - reinvestment rate of the year n+1) 

Σε πίνακα στην προηγούμενο παράγραφο υπολογίσαμε τις ελεύθερες ταμειακές ροές 
στην εταιρία για το διηνεκές χρησιμοποιώντας τα μεγέθη του 2018 και όλες τις υποθέσεις για 
τους ρυθμούς ανάπτυξης αυτών των μεγεθών. 
Επομένως η Υπολειμματική Αξία του Ομίλου θα είναι ίση σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας 
στα €1.657,04 εκατ.. 
 

7.2.4 Προσδιορισμός Αξίας Εταιρείας βάσει της προεξόφλησης των 
ελεύθερων ταμειακών ροών της και της Υπολειμματικής της Αξίας 

 
Για τον προσδιορισμός της Αξίας του Ομίλου θα πρέπει να προεξοφλήσουμε όλες τις 

ταμειακές ροές των ετών καθώς και της υπολειμματικής αξίας που υπολογίσαμε στη 
παραπάνω παράγραφο χρησιμοποιώντας το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου 9,2%. 
Δηλαδή: 

Κόστος Ιδίων 

Κεφαλαίων

Αναλογία Ιδίων 

Κεφαλαίων

Κόστος Ξένων 

Κεφαλαίων

Κόστος Ξένων 

Κεφαλαίων μετά 

Φόρων

Αναλογία Ξένων 

Κεφαλαίων

Μέσο 

Σταθμικό 

Κόστος 

Κεφαλαίου

10,34% 56,98% 10,41% 8,86% 43,02% 9,20%

Υπολογισμός WACC



 

              
 

57 

Αξία Επιχείρησης = ΣFCFFt/(1+WACC)t + TV/(1+WACC) t 

 
Συνεπώς η Αξία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ θα είναι ίση με: 
  

 
 
Επομένως το σύνολο της Παρούσας Αξίας όλων των ροών της επιχείρησης ισούται με 
€1.549,44 εκατ. 
 
Προσδιορισμός πραγματικής τιμής μετοχής επιχείρησης 

 
Ο αριθμός των μετοχών του ΤΙΤΑΝ σε κυκλοφορία την ημέρα της αποτίμησης μας 

(03/11/2014)  ήταν ίσος με 77.063.528 μετοχές. Επομένως η πραγματική αξία της μετοχής του 
ΤΙΤΑΝ μπορεί να βρεθεί εύκολα αν διαιρέσουμε την εκτίμηση μας για την εύλογη αξία του 
Ομίλου και τον συνολικό αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία. 
Επομένως, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως η εύλογη 
αξίας της μετοχής του ΤΙΤΑΝ είναι ίση με €20,11. 
 

7.2.5 Ανάλυση ευαισθησίας 
 

Δεδομένου ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση στις αγορές που δραστηριοποιείται 
ο ΤΙΤΑΝ είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητη, ορισμένες από τις ανωτέρω προβλέψεις του 
υποδείγματος ενδέχεται να εμπεριέχουν σφάλμα πρόβλεψης και συνεπώς καθίσταται 
απαραίτητη η εκτέλεση ανάλυσης ευαισθησίας στο υπόδειγμα DCF. 

Συγκεκριμένα, οι μεταβλητές WACC και ο σταθερός ρυθμός ανάπτυξης είναι 
συνδεδεμένες τόσο με τα μικροοικονομικά όσο και με τα μακροοικονομικά μεγέθη της εταιρίας 
και των αγορών αντίστοιχα, επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση του ΤΙΤΑΝ και 
επηρεάζονται από την πορεία των επιτοκίων ως προς το κόστος δανεισμού και ως προς το 
κόστος εναλλακτικών μορφών επένδυσης. Για αυτό το λόγο επιλέγονται ως οι μεταβλητές που 
θα εισαχθούν στο υπόδειγμα ανάλυσης ευαισθησίας. 

Αναφορικά με το WACC, η ελάχιστη τιμή του μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίου 
για τον ΤΙΤΑΝ εκτιμάται στο 6,0%. Επομένως, το WACC μπορεί να μεταβάλλεται από το 86,0 
έως μια τιμή έως το 13,00%. Η μείωση του WACC λαμβάνει υπόψη ενδεχόμενη ομαλοποίηση 
των συνθηκών της αγοράς πέραν των προβλεπόμενων, ενώ αύξηση αυτού υποδηλώνει 
επιδείνωση των αρχικών προβλέψεων. 

Σχετικά με το σταθερό ρυθμό ανάπτυξης, ως ελάχιστος ρυθμός ετήσιας αύξησης των 
μελλοντικών κύκλων εργασιών του Ομίλου θεωρείται το 0,50%, η οποία μπορεί να ανέλθει 
έως μία τιμή περί το 2,50%. Ο ρυθμός ετήσιας μεταβολής των πωλήσεων δεν μπορεί να είναι 
αρνητικός, καθώς πρόκειται για μακροχρόνιο ρυθμό οικονομικών στοιχείων που συνδέονται 
με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, και επίσης δεν μπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλός. 

Ως εκ τούτου στο παρακάτω πίνακα (Πίνακας 25) παρατίθενται τα αποτελέσματα της 
αποτίμησης μέσω της ανάλυσης ευαισθησίας για την τιμή της μετοχής. 
 
 

(σε εκατ. €) 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e Terminal Value

Ελεύθερες ταμειακές ροές 

στην επιχείρηση (FCFF)
123,80 124,23 124,70 125,19 125,71 1657,04

Συντελεστής Προεξόφλησης 0,916 0,839 0,768 0,703 0,644 0,644

Παρούσα Αξία Ροών 113,37 104,18 95,76 88,04 80,96 1067,14

Σύνολο Π.Α. Ροών 1549,44
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WACC 
Σταθερός ρυθμός ανάπτυξης 

0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 

6,5% 24,32 26,01 28,05 30,53 33,64 
7,0% 22,87 24,32 26,02 28,06 30,56 
7,5% 21,63 22,87 24,32 26,03 28,08 
8,0% 20,53 21,62 22,86 24,32 26,04 
8,5% 19,57 20,52 21,61 22,86 24,32 
9,0% 18,71 19,55 20,51 21,60 22,86 
9,2% 18,39 19,20 20,11 21,14 22,33 
9,5% 17,94 18,69 19,54 20,50 21,59 

10,0% 17,24 17,92 18,68 19,52 20,49 
10,5% 16,61 17,22 17,90 18,66 19,51 
11,0% 16,03 16,59 17,20 17,88 18,64 
11,5% 15,50 16,01 16,56 17,18 17,87 
12,0% 15,01 15,47 15,98 16,54 17,16 

Πίνακας 28 Ανάλυση ευαισθησίας θεωρητικής τιμής ανά μετοχής 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα ανάλυσης ευαισθησίας, προκύπτει ότι το εύρος της 
θεωρητικής τιμής ανά μετοχή κυμαίνεται από €33,64 έως €15,01. Συνεπώς, στο δυσμενέστερο 
σενάριο για την εταιρία εκτιμάται ότι η αξία του μετοχικού κεφαλαίου θα μπορούσε 
ενδεχομένως να διαμορφωθεί περί τα €1.156,7 εκατ.. Ωστόσο, στο αισιόδοξο σενάριο η αξία 
του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας θα προσέγγιζε τα €2.592,55 εκατ.. 

 

7.3 Σύγκριση αποτελέσματος με τη χρηματιστηριακή αξία της μετοχής 
 

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία Προεξόφλησης των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών (DCF) 
και των προβλέψεων και παραδοχών των οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο 2014 - 
2018 και έπειτα, συμπεραίνεται ότι η τρέχουσα θεωρητική τιμή ανά μετοχή θα έπρεπε να 
διαμορφώνεται περί τα €20,11, ενώ η μετοχή του ΤΙΤΑΝ διαπραγματεύεται στο Χ.Α. την 
ημέρα της αποτίμησης μας (03/11/2014) στα €17,69. Επομένως, η μετοχή του ΤΙΤΑΝ είναι 
υποτιμημένη κατά περίπου 13.68%. Επίσης, η κεφαλαιοποίηση του ΤΙΤΑΝ στο Χ.Α. 
διαμορφώνεται την ίδια ημερομηνία περί τα €1.363 εκατ., ενώ η εκτιμώμενη αξία του 
μετοχικού κεφαλαίου τoυ υπολογίζεται στα €1.550 εκατ.. 

Σημειώνεται επίσης, ότι η τιμή της μετοχής του ΤΙΤΑΝ κατέγραψε χαμηλό (€9,47) στις  
4/10/2011 με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται χαμηλότερα (€730 εκατ.) από το 
δυσμενέστερο σενάριο του υποδείγματος στην ανάλυση ευαισθησίας (€1.157 εκατ.).  
  

7.4 Ανάλυση Πολλαπλασιαστών – Πολλαπλασιαστής EV/EBITDA 
 
Σε αυτήν την ενότητα θα αποτιμήσουμε τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ με τη χρήση της μεθόδου των 
πολλαπλασιαστών. Επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε τον δείκτη Αξίας Επιχείρησης προς τα 
Κέρδη της επιχείρησης προ Τόκων Φόρων και Αποσβέσεων (Enterprise Value / EBITDA) και 
θα υπολογίσουμε τον δείκτη με βάση τις εκτιμήσεις μας για την πορεία της επιχείρησης για τα 
επόμενα τρία έτη. Ο λόγος που δεν υπολογίζουμε τον δείκτη για περισσότερα χρόνια είναι το 
γεγονός πως ο δείκτης αυτός, αν και είναι εύκολος στον υπολογισμό του, εξαρτάται άμεσα από 
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τις εκτιμήσεις για τις τιμές των EBITDA, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευπαθείς στις υποθέσεις και 
στις εκτιμήσεις που κάναμε. Οπότε, μια εκτίμηση του δείκτη αυτού για ένα χρονικό ορίζοντα 
πέραν την τριετία κρίθηκε ανούσια. Επίσης να σημειώσουμε ότι για τον υπολογισμό του δείκτη, 
σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, θα χρησιμοποιήσουμε την σημερινή αξία της 
επιχείρησης. 

Οι λόγοι που μας οδήγησαν στην επιλογή του συγκεκριμένου δείκτη είναι οι εξής: 
� Ο Όμιλος παρουσίασε το 2013 αρνητικά αποτελέσματα και αναγκαστήκαμε να 

απορρίψουμε όπως και με την επιλογή της μεθόδου αποτίμησης οποιοδήποτε δείκτη ο 
οποίος βασίζεται σε καθαρά αποτελέσματα ή στη διανομή μερισμάτων. (P/E, P/B, D/P, 
κτλ.). 

� Επικεντρώνεται περισσότερο στις ταμειακές ροές και όχι στο κέρδος. 
� Δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές στο ποσό του φορολογητέου εισοδήματος, οι οποίες 

μπορούν να οφείλονται σε πρόστιμα ή σε επιλογή διαφορετικής λογιστικής μεθόδου για 
την αναβαλλόμενη φορολογία. 

� Τα EBITDA δεν επηρεάζονται από τη διαφορετική πολιτική που ενδεχομένως να 
αποφασίσει να χρησιμοποιήσει η επιχείρηση, για την επιλογή του συντελεστή 
αποσβέσεων της. 

� Δεν επηρεάζεται σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο ο δείκτης P/E από τις μεταβολές στη 
κεφαλαιακή διάρθρωση της επιχείρησης. 

� Επιτρέπει την πιο ολοκληρωμένη εξέταση της λειτουργικής αποδοτικότητας της 
επιχείρησης 

Υπολογισμός πολλαπλασιαστή EV/EBITDA 
Για τον υπολογισμό της αξίας της επιχείρησης (EV) χρησιμοποιήσαμε τη σχέση: 
 

Enterprise Value = M.Cap + Net Debt 
 
Δηλαδή η αξία της επιχείρησης ισούται με το άθροισμα της μετοχικής της 

κεφαλαιοποίησης και του καθαρού δανεισμού της. Όπως επισημάναμε, θα κρατήσουμε τον 
αριθμητή του κλάσματος (δηλαδή την αξία της επιχείρησης) σταθερή για τα απόμενα 3 
χρόνια διότι οι επενδυτικές αποφάσεις επηρεάζουν την τιμή της μετοχής και το σύνολο του 
καθαρού δανεισμού της εταιρίας. Συνεπώς η τιμή του δείκτη θα επηρεαστεί μόνο από την 
τιμή των προβλεπόμενων EBITDA. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα των τιμών του δείκτη για τον 
Όμιλο για τα επόμενα 3 έτη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας. 

 
 

  2013 2014e 2015e 2016e 

EV/EBITDA  10,53 10,27 10,01 9,75 

Πίνακας 29: Τιμές πολλαπλασιαστή EV/EBITDA Ομίλου για τα έτη 2013-2016e 

 
Για την αποτίμηση του Ομίλου, αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον μέσο όρο του 

δείκτη και να εξετάσουμε 2 περιπτώσεις με διαφορετικές χρονικές περιόδους. 
• Στην πρώτη περίπτωση χρησιμοποιήσαμε τον μέσο όρο του δείκτη ΕV/EBITDA 

μόνο για τη περίοδο 2013-2016e. Με βάση τους υπολογισμούς μας εκτιμήσαμε τη 
κεφαλαιοποίηση του Ομίλου στα €1.527 εκατ. και την τιμή ανά μετοχή στα €19,81. 
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• Στη δεύτερη περίπτωση χρησιμοποιήσαμε τον μέσο όρο του δείκτη EV/EBITDA 
για τη περίοδο 2010-2016e61, χρησιμοποιώντας ιστορικά στοιχεία για τη μέση 
κεφαλαιοποίηση του ΤΙΤΑΝ62 τα έτη αυτά, σύμφωνα με την επιτροπή 
κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr/ ). Σε αυτή την περίπτωση εκτιμήσαμε την τιμή της 
μετοχής στα €19,54. 

 
 
 
  

                                                           
61 Ο αναλυτικός πίνακας υπολογισμού του δείκτη EV/EBITDA είναι διαθέσιμος στο παράρτημα στο τέλος της 

εργασίας 
62 http://www.hcmc.gr/photos/Kodikes_Deontologias/files/Mesi_Kef_Eisigmenon_2011.pdf  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 

 

Μία επιχείρηση είναι μία επένδυση και ως επένδυση αφορά στην δέσμευση ενός 
κεφαλαίου με σκοπό την εξασφάλιση κέρδους. Η αξία μιας επιχείρησης σχετίζεται με την 
ικανότητά της να παράγει, τώρα και στο μέλλον, κέρδος για τους μετόχους της. Η επιχείρηση 
λειτουργεί μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, με αποτέλεσμα η αξία της 
συνεχώς να μεταβάλλεται και η ικανότητα της αυτή να παράγει κέρδος, επηρεάζεται από 
πολλούς εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες. Μία επιχείρηση, ακόμα και στην 
περίπτωση που έχει ζημιές, μπορεί να έχει μία σημαντική αξία αφού οι παράγοντες εκείνοι 
που επηρεάζουν την αξία της εξακολουθούν να υπάρχουν και διασφαλίζουν τις προοπτικές 
και την μελλοντική πορεία της επιχείρησης. 

Όλα αυτά καθιστούν σαφές ότι η αξία της επιχείρησης σχετίζεται περισσότερο με την 
ικανότητά της να παράγει κέρδη παρά με την σημερινή της περιουσία και ότι η αξία μιας 
επιχείρησης δεν σχετίζεται τόσο με τα κέρδη όσο με τις ταμειακές ροές, οι οποίες δείχνουν 
την καθαρή εισροή χρημάτων σε αυτούς που έχουν συνεισφέρει  κεφάλαια στην επιχείρηση. 
Η έννοια της ελεύθερης ταμειακής ροής διαφοροποιείται  από τα κέρδη στο ότι μία 
επιχείρηση μπορεί να έχει κέρδη αλλά αυτά να τα επενδύσει σε διάφορα σημεία μέσα στην 
επιχείρηση. 

Η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών αποτελεί μια από τις πλέον 
αποδεκτές μεθόδους αξιολόγησης μιας εταιρείας και σίγουρα από τις πλέον αξιόπιστες, 
καθώς αναγνωρίζει ότι οι επιχειρήσεις είναι ζωντανοί οργανισμοί, ανεξαρτήτως 
των περιουσιακών τους στοιχείων και στηρίζεται κυρίως στις μελλοντικές αναμενόμενες 
αποδόσεις και όχι στις αποδόσεις παρελθόντων ετών. Επιπλέον συνεκτιμά στην αξία της 
επιχείρησης τον παράγοντα του χρόνου και συσχετίζει τα υπάρχοντα οικονομικά δεδομένα 
της επιχείρησης με την αξία της.   Σύμφωνα λοιπόν με την μέθοδο των προεξοφλημένων 
ταμειακών ροών, η αξία μιας επιχείρησης ισούται με την παρούσα αξία των ταμειακών 
πλεονασμάτων που αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε καθορισμένο χρονικό διάστημα συν 
την παρούσα αξία της υπολειμματικής αξίας της επιχείρησης στο τέλος του συγκεκριμένου 
χρονικού ορίζοντα. 

Η επιλογή μας λοιπόν να επιλέξουμε ως μέθοδο αποτίμησης τη μέθοδο των 
προεξοφλημένων ταμειακών ροών βασίστηκε στο γεγονός πως οι ταμειακές ροές αποτελούν 
το πιο σωστό μέγεθος στο οποίο θα πρέπει να βασίζεται η διαδικασία της αποτίμησης και 
δίνει τα πιο αξιόπιστα αποτελέσματα, καθώς οι ταμειακές ροές είναι δύσκολο να 
«χειραγωγηθούν», σε αντίθεση με τα κέρδη. 

Στη παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάσαμε, αναλύσαμε και αποτιμήσαμε την 
εταιρεία ΤΙΤΑΝ.  

Τα αποτελέσματα της στρατηγικής μας και χρηματοοικονομικής ανάλυσης έδειξαν ότι 
ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ αντιμετώπισε προβλήματα από την οικονομική κρίση, η οποία ουσιαστικά 
οδήγησε στη κατάρρευση του κατασκευαστικού κλάδου και είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί η 
ζήτηση για τα προϊόντα του. Διάφοροι μακροοικονομικοί παράγοντες, όπως το ασταθές 
πολιτικό σκηνικό σε χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, η υπέρμετρη φορολόγηση των 
ακίνητων στην Ελλάδα και η υψηλή τιμή των καυσίμων, είχαν ως αποτέλεσμα η εταιρεία να 
εμφανίσει τα τελευταία 2 χρόνια ζημίες, καθώς το κόστος παραγωγής αυξήθηκε σημαντικά. 
Ωστόσο, ο ΤΙΤΑΝ κατάφερε μέσω της γεωγραφικής του διαφοροποίησης και της 
καθετοποίησης των δραστηριοτήτων του, να επεκταθεί σε άλλες αγορές και να εκμεταλλευτεί 
την παραγωγική του δυνατότητα. Η εταιρεία κατάφερε να αυξήσει τον γενικό δείκτη 
ρευστότητας της και να μειώσει τον καθαρό δανεισμό της. Η διοίκηση με τις κατάλληλες 



 

              
 

62 

στρατηγικές και αποφάσεις να περιορίσει αποτελεσματικά στις περισσότερες περιπτώσεις, 
τους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο ΤΙΤΑΝ. Στο κεφάλαιο τον προβλέψεων εκτιμήσαμε ότι 
λόγω των ευνοϊκών συνθήκων που αναμένονται στην παγκόσμια οικονομία και κυρίως στον 
κατασκευαστικό κλάδο, ο ΤΙΤΑΝ θα παρουσιάσει έναν ικανοποιητικό ρυθμό ανάπτυξης τα 
επόμενα 5 έτη.  

Τέλος ,το αποτέλεσμα της αποτίμησης με τη χρήση των προεξοφλημένων ταμειακών 
ροών μας έδωσε μία τιμή €20,11 ανά μετοχή, ενώ η τιμή πώλησης της μετοχής την ημέρα της 
αποτίμησης μας (3 Νοεμβρίου 2014) ήταν €17,69. Η ανάλυση πολλαπλασιαστών μας 
επιβεβαίωσε το γεγονός ότι η τιμή του ΤΙΤΑΝ είναι υποτιμημένη από την αγορά.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

 

 

 

Αποτελέσματα γραμμικής παλινδρόμησης 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Ανάλυση Πολλαπλασιαστών EV/EBITDA ( σε εκατ. €) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΈΞΟΔΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ

Στατιστικά παλινδρόμησης

Πολλαπλό R 0,513461171

R Τετράγωνο 0,263642374

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο 0,262902316

Τυπικό σφάλμα 0,023694461

Μέγεθος δείγματος 997

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ

βαθμοί ελευθερίας SS MS F Σημαντικότητα F

Παλινδρόμηση 1 0,200006067 0,200006067 356,2455964 3,69723E-68

Υπόλοιπο 995 0,558620342 0,000561427

Σύνολο 996 0,758626409

Συντελεστές Τυπικό σφάλμα t τιμή-P

Τεταγμένη επί την αρχή 0,000692755 0,000750463 0,923103136 0,356177249

Μεταβλητή X 1 0,645825384 0,034216876 18,87446943 3,69723E-68

Κατώτερο 95% Υψηλότερο 95% Κατώτερο 95,0% Υψηλότερο 95,0%

Τεταγμένη επί την αρχή -0,000779917 0,002165427 -0,000779917 0,002165427

Μεταβλητή X 1 0,578679862 0,712970906 0,578679862 0,712970906

2010 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e
MCAP 1389 1192 1090 1525 1525 1525 1525

Net Debt 777 708 596 539 539 539 539
EBITDA 315 244 196 196 201 206 212 224,24

EV/EBITDA 6,88 7,79 8,60 10,53 10,27 10,01 9,75 9,12

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΩΝ EV/EBITDA ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ

Μ.Ο. 
7ετίας
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Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου ΤΙΤΑΝ 
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Τιμές μετοχής ΤΙΤΑΝ και Γενικού Δείκτη Χρηματιστήριου Αθηνών 
 

Ημερομηνί

α 

Δείκτη

ς 
ΤΙΤΑΝ 

Γενικός 
Δείκτης 
Τιμών 
Χ.Α. 

Μεταβολ

ή τιμών 
ΤΙΤΑΝ 

Μεταβολ

ή Γ.Δ. 
Ημερομηνί

α 

Δείκτη

ς 
ΤΙΤΑΝ 

Γενικός 
Δείκτης 
Τιμών 
Χ.Α. 

Μεταβολ

ή τιμών 
ΤΙΤΑΝ 

Μεταβολ

ή Γ.Δ. 

31/10/2014 17,69 915,83 0,00000 0,00977 8/5/2012 14,25 620,54 -0,00280 -0,03623 

30/10/2014 17,69 906,97 -0,04378 -0,02801 7/5/2012 14,29 643,87 -0,01448 -0,06667 

29/10/2014 18,5 933,11 0,00000 -0,02668 4/5/2012 14,5 689,86 -0,01495 0,00372 

27/10/2014 18,5 958,69 -0,04590 -0,03293 3/5/2012 14,72 687,3 0,00204 0,00162 

24/10/2014 19,39 991,33 -0,01423 0,00130 2/5/2012 14,69 686,19 0,00273 -0,01960 

23/10/2014 19,67 990,04 -0,01156 -0,00371 30/4/2012 14,65 699,91 -0,01014 0,00596 

22/10/2014 19,9 993,73 0,02419 -0,00138 27/4/2012 14,8 695,76 0,00680 -0,00129 

21/10/2014 19,43 995,1 0,07944 0,05645 26/4/2012 14,7 696,66 0,00273 -0,00196 

20/10/2014 18 941,93 0,01124 0,01086 25/4/2012 14,66 698,03 0,00411 0,00030 

17/10/2014 17,8 931,81 0,05952 0,07208 24/4/2012 14,6 697,82 0,01178 -0,00620 

16/10/2014 16,8 869,16 -0,01176 -0,02224 23/4/2012 14,43 702,17 -0,00483 -0,01727 

15/10/2014 17 888,93 -0,04975 -0,06252 20/4/2012 14,5 714,51 -0,02685 0,00083 

14/10/2014 17,89 948,21 -0,06433 -0,05702 19/4/2012 14,9 713,92 0,00949 -0,01752 

13/10/2014 19,12 1005,55 -0,01898 0,00067 18/4/2012 14,76 726,65 0,01793 0,00786 

10/10/2014 19,49 1004,88 -0,01566 -0,01968 17/4/2012 14,5 720,98 -0,03526 0,00867 

9/10/2014 19,8 1025,05 0,00000 0,01698 12/4/2012 15,03 714,78 -0,02403 -0,01220 

8/10/2014 19,8 1007,94 0,00000 -0,00406 11/4/2012 15,4 723,61 0,02667 -0,00879 

7/10/2014 19,8 1012,05 -0,01000 -0,02258 10/4/2012 15 730,03 0,02740 0,03170 

6/10/2014 20 1035,43 -0,03382 -0,01362 5/4/2012 14,6 707,6 0,00690 0,00520 

3/10/2014 20,7 1049,73 -0,00481 -0,00843 4/4/2012 14,5 703,94 0,01186 -0,00742 

2/10/2014 20,8 1058,65 0,05584 -0,00012 3/4/2012 14,33 709,2 0,00561 -0,00625 

1/10/2014 19,7 1058,78 -0,00505 -0,00264 2/4/2012 14,25 713,66 0,02888 -0,02095 

30/9/2014 19,8 1061,58 0,00508 0,00784 30/3/2012 13,85 728,93 -0,00788 -0,00795 

29/9/2014 19,7 1053,32 -0,01104 -0,03054 29/3/2012 13,96 734,77 -0,01551 -0,02374 

26/9/2014 19,92 1086,5 0,01581 -0,00136 28/3/2012 14,18 752,64 0,00000 -0,00008 

25/9/2014 19,61 1087,98 -0,01950 -0,01628 27/3/2012 14,18 752,7 0,00425 -0,01905 

24/9/2014 20 1105,99 0,02775 0,00207 26/3/2012 14,12 767,32 -0,01120 -0,00691 

23/9/2014 19,46 1103,7 -0,02700 -0,02591 23/3/2012 14,28 772,66 0,02586 0,00992 

22/9/2014 20 1133,06 -0,00398 -0,01356 22/3/2012 13,92 765,07 -0,00571 -0,00330 

19/9/2014 20,08 1148,64 0,05684 0,03670 21/3/2012 14 767,6 0,00358 -0,01826 

18/9/2014 19 1107,98 0,00000 -0,02108 20/3/2012 13,95 781,88 0,01087 0,00655 

17/9/2014 19 1131,84 -0,00524 0,00781 19/3/2012 13,8 776,79 0,03759 0,01568 

16/9/2014 19,1 1123,07 -0,04833 -0,02844 16/3/2012 13,3 764,8 -0,02635 0,01930 

15/9/2014 20,07 1155,95 0,00602 -0,00459 15/3/2012 13,66 750,32 0,00000 0,00745 

12/9/2014 19,95 1161,28 -0,00250 -0,00456 14/3/2012 13,66 744,77 0,00294 0,01346 

11/9/2014 20 1166,6 -0,00398 -0,00363 13/3/2012 13,62 734,88 0,01339 0,00135 

10/9/2014 20,08 1170,85 -0,01569 0,00469 12/3/2012 13,44 733,89 -0,00739 -0,02454 

9/9/2014 20,4 1165,38 -0,02857 -0,02612 9/3/2012 13,54 752,35 -0,01384 -0,02152 

8/9/2014 21 1196,63 -0,00143 -0,00040 8/3/2012 13,73 768,9 -0,01929 0,03176 

5/9/2014 21,03 1197,11 0,05150 0,01329 7/3/2012 14 745,23 0,02866 -0,01302 
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4/9/2014 20 1181,41 0,00000 0,01922 6/3/2012 13,61 755,06 0,00740 0,02771 

3/9/2014 20 1159,13 0,00503 0,01127 5/3/2012 13,51 734,7 -0,05985 -0,01951 

2/9/2014 19,9 1146,21 -0,00500 -0,01121 2/3/2012 14,37 749,32 -0,04834 0,00197 

1/9/2014 20 1159,2 -0,01478 -0,00225 1/3/2012 15,1 747,85 0,00667 0,00573 

29/8/2014 20,3 1161,81 -0,01885 -0,00488 29/2/2012 15 743,59 0,06007 0,02262 

28/8/2014 20,69 1167,51 -0,00337 -0,00848 28/2/2012 14,15 727,14 -0,02682 -0,03008 

27/8/2014 20,76 1177,49 -0,00336 0,00012 24/2/2012 14,54 749,69 -0,01757 0,00423 

26/8/2014 20,83 1177,35 0,01908 0,01561 23/2/2012 14,8 746,53 -0,00671 -0,00722 

25/8/2014 20,44 1159,25 -0,00195 0,00249 22/2/2012 14,9 751,96 0,01361 -0,05667 

22/8/2014 20,48 1156,37 0,00639 0,01095 21/2/2012 14,7 797,13 -0,00339 -0,03466 

21/8/2014 20,35 1143,84 0,00993 0,02131 20/2/2012 14,75 825,75 0,00340 0,00181 

20/8/2014 20,15 1119,97 0,01256 0,00991 17/2/2012 14,7 824,26 0,07143 0,04999 

19/8/2014 19,9 1108,98 -0,00500 0,02069 16/2/2012 13,72 785,02 -0,02000 0,01126 

18/8/2014 20 1086,5 -0,02439 -0,02514 15/2/2012 14 776,28 -0,04110 -0,05112 

14/8/2014 20,5 1114,52 -0,00243 0,00649 14/2/2012 14,6 818,1 0,02600 -0,01955 

13/8/2014 20,55 1107,33 0,01431 0,01534 13/2/2012 14,23 834,41 0,02154 0,04648 

12/8/2014 20,26 1090,6 0,04433 0,02373 10/2/2012 13,93 797,35 -0,01901 -0,03230 

11/8/2014 19,4 1065,32 0,05895 0,01729 9/2/2012 14,2 823,96 0,00709 0,01834 

8/8/2014 18,32 1047,21 -0,06051 -0,03997 8/2/2012 14,1 809,12 0,04599 0,00861 

7/8/2014 19,5 1090,81 -0,04645 -0,00247 7/2/2012 13,48 802,21 0,02276 0,02192 

6/8/2014 20,45 1093,51 -0,05324 -0,02660 6/2/2012 13,18 785 0,01385 0,02998 

5/8/2014 21,6 1123,39 -0,03957 -0,02826 3/2/2012 13 762,15 -0,00763 -0,03822 

4/8/2014 22,49 1156,06 -0,00266 -0,00587 2/2/2012 13,1 792,44 0,02504 -0,00460 

1/8/2014 22,55 1162,89 -0,01957 -0,00524 1/2/2012 12,78 796,1 -0,00234 0,00010 

31/7/2014 23 1169,01 -0,02666 -0,02157 31/1/2012 12,81 796,02 -0,02807 0,06130 

30/7/2014 23,63 1194,78 -0,00295 -0,00099 30/1/2012 13,18 750,04 0,00381 0,00586 

29/7/2014 23,7 1195,96 -0,01373 -0,01430 27/1/2012 13,13 745,67 0,00613 -0,02683 

28/7/2014 24,03 1213,31 0,02212 -0,00108 26/1/2012 13,05 766,23 0,00928 0,03929 

25/7/2014 23,51 1214,62 0,01336 0,03273 25/1/2012 12,93 737,26 -0,00154 0,04808 

24/7/2014 23,2 1176,13 0,02928 0,02066 24/1/2012 12,95 703,44 -0,03214 -0,05485 

23/7/2014 22,54 1152,32 -0,01572 0,00187 23/1/2012 13,38 744,26 0,05437 0,05095 

22/7/2014 22,9 1150,17 -0,00131 0,00102 20/1/2012 12,69 708,18 0,03339 0,02672 

21/7/2014 22,93 1149 0,00969 -0,00798 19/1/2012 12,28 689,75 0,03716 0,02943 

18/7/2014 22,71 1158,24 -0,02949 -0,02691 18/1/2012 11,84 670,03 0,03406 0,02058 

17/7/2014 23,4 1190,27 0,02993 0,00018 17/1/2012 11,45 656,52 -0,02553 0,01073 

16/7/2014 22,72 1190,06 -0,01217 0,00774 16/1/2012 11,75 649,55 0,03982 0,00715 

15/7/2014 23 1180,92 0,02313 0,00216 13/1/2012 11,3 644,94 -0,02334 0,02017 

14/7/2014 22,48 1178,38 0,03547 0,02034 12/1/2012 11,57 632,19 0,03767 0,00494 

11/7/2014 21,71 1154,89 -0,01318 0,00296 11/1/2012 11,15 629,08 -0,01762 0,00596 

10/7/2014 22 1151,48 -0,04306 -0,01835 10/1/2012 11,35 625,35 -0,00176 -0,01755 

9/7/2014 22,99 1173,01 0,00833 -0,01700 9/1/2012 11,37 636,52 -0,00088 -0,01708 

8/7/2014 22,8 1193,3 -0,04603 -0,03984 5/1/2012 11,38 647,58 -0,04370 -0,02221 

7/7/2014 23,9 1242,82 -0,01687 -0,00079 4/1/2012 11,9 662,29 0,03209 -0,00502 

4/7/2014 24,31 1243,8 -0,01179 -0,00830 3/1/2012 11,53 665,63 0,01229 -0,01199 

3/7/2014 24,6 1254,21 0,01235 0,00504 2/1/2012 11,39 673,71 -0,01726 -0,00986 
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2/7/2014 24,3 1247,92 0,00000 0,01552 30/12/2011 11,59 680,42 0,02657 0,01966 

1/7/2014 24,3 1228,85 0,02618 0,01197 29/12/2011 11,29 667,3 0,00356 -0,00339 

30/6/2014 23,68 1214,31 -0,00504 0,00359 28/12/2011 11,25 669,57 -0,00442 0,00012 

27/6/2014 23,8 1209,97 -0,04110 -0,01344 27/12/2011 11,3 669,49 -0,00790 0,00666 

26/6/2014 24,82 1226,45 -0,00720 0,00021 23/12/2011 11,39 665,06 0,00707 0,01312 

25/6/2014 25 1226,19 0,02459 -0,01409 22/12/2011 11,31 656,45 0,00892 -0,00438 

24/6/2014 24,4 1243,72 -0,00489 -0,02099 21/12/2011 11,21 659,34 -0,02944 -0,00111 

23/6/2014 24,52 1270,38 -0,03160 -0,02722 20/12/2011 11,55 660,07 -0,02532 0,01471 

20/6/2014 25,32 1305,93 -0,00628 0,01472 19/12/2011 11,85 650,5 -0,04126 -0,00825 

19/6/2014 25,48 1286,99 0,01514 0,01311 16/12/2011 12,36 655,91 0,07013 -0,00641 

18/6/2014 25,1 1270,34 0,00521 0,00942 15/12/2011 11,55 660,14 0,01762 0,00079 

17/6/2014 24,97 1258,48 0,01918 -0,00303 14/12/2011 11,35 659,62 0,00621 0,00437 

16/6/2014 24,5 1262,31 -0,01289 -0,00659 13/12/2011 11,28 656,75 0,00894 -0,00759 

13/6/2014 24,82 1270,69 -0,03349 -0,02784 12/12/2011 11,18 661,77 -0,02443 -0,02076 

12/6/2014 25,68 1307,08 -0,03748 -0,00014 9/12/2011 11,46 675,8 -0,01631 -0,00223 

11/6/2014 26,68 1307,26 0,00225 -0,01182 8/12/2011 11,65 677,31 0,00000 -0,01296 

10/6/2014 26,62 1322,9 0,07556 0,01359 7/12/2011 11,65 686,2 0,01658 0,01059 

6/6/2014 24,75 1305,16 -0,01394 0,01492 6/12/2011 11,46 679,01 0,01237 -0,02036 

5/6/2014 25,1 1285,97 0,04802 0,02791 5/12/2011 11,32 693,12 -0,03082 0,00353 

4/6/2014 23,95 1251,05 0,01055 0,01331 2/12/2011 11,68 690,68 0,06182 0,02867 

3/6/2014 23,7 1234,62 0,00424 -0,00846 1/12/2011 11 671,43 -0,02569 -0,01580 

2/6/2014 23,6 1245,15 0,06258 0,01771 30/11/2011 11,29 682,21 0,10470 0,03128 

30/5/2014 22,21 1223,48 -0,02928 0,01432 29/11/2011 10,22 661,52 -0,03585 -0,00814 

29/5/2014 22,88 1206,21 -0,02222 -0,01143 28/11/2011 10,6 666,95 -0,01304 0,00408 

28/5/2014 23,4 1220,16 0,04232 0,01044 25/11/2011 10,74 664,24 -0,00648 -0,01346 

27/5/2014 22,45 1207,55 -0,02603 0,00822 24/11/2011 10,81 673,3 -0,03136 -0,00389 

26/5/2014 23,05 1197,71 -0,00216 0,02268 23/11/2011 11,16 675,93 0,01918 -0,01186 

23/5/2014 23,1 1171,15 0,02530 0,01753 22/11/2011 10,95 684,04 -0,02145 -0,00286 

22/5/2014 22,53 1150,97 0,05379 0,01250 21/11/2011 11,19 686 -0,04766 -0,03737 

21/5/2014 21,38 1136,76 0,03285 0,01560 18/11/2011 11,75 712,63 -0,06075 -0,01680 

20/5/2014 20,7 1119,3 0,06045 0,04947 17/11/2011 12,51 724,81 0,01214 0,00958 

19/5/2014 19,52 1066,54 0,00308 -0,01995 16/11/2011 12,36 717,93 -0,01749 -0,02409 

16/5/2014 19,46 1088,25 -0,07333 -0,03148 15/11/2011 12,58 735,65 -0,04335 -0,03566 

15/5/2014 21 1123,62 -0,04934 -0,04626 14/11/2011 13,15 762,85 -0,01792 0,00953 

14/5/2014 22,09 1178,12 0,01797 0,01491 11/11/2011 13,39 755,65 -0,03669 -0,00863 

13/5/2014 21,7 1160,81 -0,01987 -0,00325 10/11/2011 13,9 762,23 -0,03740 -0,00636 

12/5/2014 22,14 1164,59 -0,04979 -0,02275 9/11/2011 14,44 767,11 -0,03733 -0,01606 

9/5/2014 23,3 1191,7 -0,01271 -0,02694 8/11/2011 15 779,63 0,05708 0,02443 

8/5/2014 23,6 1224,69 0,01944 -0,00533 7/11/2011 14,19 761,04 0,01357 0,01387 

7/5/2014 23,15 1231,25 -0,01489 0,01331 4/11/2011 14 750,63 -0,00143 -0,01168 

6/5/2014 23,5 1215,08 0,00556 -0,01415 3/11/2011 14,02 759,5 0,05019 0,01859 

5/5/2014 23,37 1232,52 0,03407 -0,00616 2/11/2011 13,35 745,64 -0,01982 -0,00931 

2/5/2014 22,6 1240,16 -0,00441 0,00653 1/11/2011 13,62 752,65 -0,03060 -0,06917 

30/4/2014 22,7 1232,12 0,04224 0,03089 31/10/2011 14,05 808,58 0,02555 -0,00312 

29/4/2014 21,78 1195,2 -0,00412 0,00105 27/10/2011 13,7 811,11 -0,02143 0,04820 
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28/4/2014 21,87 1193,95 -0,03144 -0,02386 26/10/2011 14 773,81 0,03704 0,02349 

25/4/2014 22,58 1223,14 -0,01095 -0,00602 25/10/2011 13,5 756,05 0,02818 0,01201 

24/4/2014 22,83 1230,55 0,02148 0,00028 24/10/2011 13,13 747,08 -0,02741 -0,04509 

23/4/2014 22,35 1230,2 -0,02953 -0,02421 21/10/2011 13,5 782,36 0,03846 0,05331 

22/4/2014 23,03 1260,72 -0,01413 0,00970 20/10/2011 13 742,76 0,05691 0,00247 

17/4/2014 23,36 1248,61 0,08651 0,02513 19/10/2011 12,3 740,93 0,00244 0,00386 

16/4/2014 21,5 1218 -0,02273 0,02612 18/10/2011 12,27 738,08 0,02250 -0,01928 

15/4/2014 22 1186,99 -0,03930 -0,01725 17/10/2011 12 752,59 0,00000 -0,02965 

14/4/2014 22,9 1207,82 0,00087 -0,03436 14/10/2011 12 775,59 0,01868 0,00418 

11/4/2014 22,88 1250,8 -0,00738 -0,02583 13/10/2011 11,78 772,36 0,05179 0,01641 

10/4/2014 23,05 1283,96 -0,00432 -0,00741 12/10/2011 11,2 759,89 -0,00709 0,04747 

9/4/2014 23,15 1293,54 -0,02238 -0,00502 11/10/2011 11,28 725,45 0,06415 -0,01974 

8/4/2014 23,68 1300,07 0,00339 -0,00670 10/10/2011 10,6 740,06 0,04847 -0,00579 

7/4/2014 23,6 1308,84 -0,02034 -0,00449 7/10/2011 10,11 744,37 -0,00979 0,00595 

4/4/2014 24,09 1314,74 -0,00455 -0,00642 6/10/2011 10,21 739,97 0,02510 0,00606 

3/4/2014 24,2 1323,24 -0,05763 -0,02200 5/10/2011 9,96 735,51 0,05174 0,00709 

2/4/2014 25,68 1353,01 -0,00272 0,00764 4/10/2011 9,47 730,33 -0,03858 -0,06283 

1/4/2014 25,75 1342,75 0,01418 0,00525 3/10/2011 9,85 779,29 -0,02379 -0,02396 

31/3/2014 25,39 1335,74 0,00158 0,00593 30/9/2011 10,09 798,42 -0,01078 -0,00517 

28/3/2014 25,35 1327,87 -0,01744 0,00979 29/9/2011 10,2 802,57 -0,05556 -0,00910 

27/3/2014 25,8 1314,99 -0,01338 -0,01274 28/9/2011 10,8 809,94 0,00000 0,02370 

26/3/2014 26,15 1331,96 0,04350 0,00208 27/9/2011 10,8 791,19 -0,01729 0,00833 

24/3/2014 25,06 1329,2 -0,00988 -0,00112 26/9/2011 10,99 784,65 -0,01875 -0,01667 

21/3/2014 25,31 1330,69 0,04673 -0,02392 23/9/2011 11,2 797,95 -0,01754 -0,03870 

20/3/2014 24,18 1363,3 -0,00083 -0,00081 22/9/2011 11,4 830,07 -0,02564 -0,03028 

19/3/2014 24,2 1364,41 -0,02024 -0,00376 21/9/2011 11,7 855,99 -0,02500 0,01398 

18/3/2014 24,7 1369,56 -0,00403 0,00327 20/9/2011 12 844,19 0,02564 -0,00709 

17/3/2014 24,8 1365,09 0,07826 0,03499 19/9/2011 11,7 850,22 -0,00426 -0,01702 

14/3/2014 23 1318,94 0,00000 -0,02036 16/9/2011 11,75 864,94 -0,03292 0,01950 

13/3/2014 23 1346,35 -0,02128 -0,00990 15/9/2011 12,15 848,4 -0,00328 -0,01024 

12/3/2014 23,5 1359,81 -0,02083 -0,00041 14/9/2011 12,19 857,18 0,00744 0,01668 

11/3/2014 24 1360,37 0,01053 0,01620 13/9/2011 12,1 843,12 -0,00165 -0,00514 

10/3/2014 23,75 1338,68 -0,03061 -0,00191 12/9/2011 12,12 847,48 -0,04114 -0,04426 

7/3/2014 24,5 1341,24 0,07080 0,01684 9/9/2011 12,64 886,73 -0,00785 -0,00005 

6/3/2014 22,88 1319,03 -0,00522 -0,00042 8/9/2011 12,74 886,77 -0,03485 -0,04592 

5/3/2014 23 1319,59 -0,01033 -0,00285 7/9/2011 13,2 929,45 0,01695 0,07983 

4/3/2014 23,24 1323,36 -0,00684 0,00988 6/9/2011 12,98 860,74 0,00387 -0,00366 

28/2/2014 23,4 1310,41 0,01783 0,01271 5/9/2011 12,93 863,9 -0,01373 -0,03143 

27/2/2014 22,99 1293,97 -0,03808 -0,00720 2/9/2011 13,11 891,93 -0,03247 -0,03976 

26/2/2014 23,9 1303,35 0,03958 0,03283 1/9/2011 13,55 928,86 0,02110 0,01406 

25/2/2014 22,99 1261,92 0,06930 0,03484 31/8/2011 13,27 915,98 -0,02211 -0,04398 

24/2/2014 21,5 1219,43 -0,05495 -0,02442 30/8/2011 13,57 958,12 -0,02794 -0,04815 

21/2/2014 22,75 1249,96 0,02293 -0,00023 29/8/2011 13,96 1006,59 0,09748 0,14375 

20/2/2014 22,24 1250,25 -0,02242 -0,00499 26/8/2011 12,72 880,08 -0,00469 -0,01022 

19/2/2014 22,75 1256,52 -0,02695 -0,01445 25/8/2011 12,78 889,17 0,00948 -0,00424 
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18/2/2014 23,38 1274,94 -0,01558 -0,00147 24/8/2011 12,66 892,96 -0,01860 -0,01988 

17/2/2014 23,75 1276,82 0,01713 -0,00284 23/8/2011 12,9 911,07 0,01575 -0,03152 

14/2/2014 23,35 1280,46 0,01654 0,00677 22/8/2011 12,7 940,72 -0,00470 -0,02208 

13/2/2014 22,97 1271,85 0,01100 -0,00498 19/8/2011 12,76 961,96 -0,01846 -0,01501 

12/2/2014 22,72 1278,22 0,03273 0,02583 18/8/2011 13 976,62 -0,01141 -0,03378 

11/2/2014 22 1246,03 0,02326 -0,01122 17/8/2011 13,15 1010,76 -0,01202 -0,00174 

10/2/2014 21,5 1260,17 -0,01331 0,00432 16/8/2011 13,31 1012,52 0,00529 0,02157 

7/2/2014 21,79 1254,75 0,03663 0,00374 12/8/2011 13,24 991,14 -0,00075 0,01534 

6/2/2014 21,02 1250,07 0,01546 0,00803 11/8/2011 13,25 976,17 -0,01119 -0,00605 

5/2/2014 20,7 1240,11 -0,01429 0,02269 10/8/2011 13,4 982,11 -0,00372 -0,01802 

4/2/2014 21 1212,6 0,00527 0,00369 9/8/2011 13,45 1000,13 -0,00738 0,00189 

3/2/2014 20,89 1208,14 0,04975 0,02653 8/8/2011 13,55 998,24 -0,02025 -0,06004 

31/1/2014 19,9 1176,92 0,05851 0,01826 5/8/2011 13,83 1062 -0,01214 -0,02249 

30/1/2014 18,8 1155,81 0,00804 0,02616 4/8/2011 14 1086,43 -0,01892 -0,01351 

29/1/2014 18,65 1126,35 0,01359 -0,00934 3/8/2011 14,27 1101,31 -0,02793 -0,03756 

28/1/2014 18,4 1136,97 -0,04167 -0,01937 2/8/2011 14,68 1144,29 0,01944 -0,03253 

27/1/2014 19,2 1159,43 -0,03952 -0,02074 1/8/2011 14,4 1182,76 0,00488 -0,01776 

24/1/2014 19,99 1183,99 -0,03383 -0,03212 29/7/2011 14,33 1204,15 -0,01849 -0,00446 

23/1/2014 20,69 1223,28 -0,01476 0,00033 28/7/2011 14,6 1209,55 -0,00748 -0,01416 

22/1/2014 21 1222,88 -0,00943 0,00620 27/7/2011 14,71 1226,92 -0,01275 -0,00511 

21/1/2014 21,2 1215,34 0,01923 -0,01948 26/7/2011 14,9 1233,22 -0,01062 -0,02823 

20/1/2014 20,8 1239,48 -0,01887 -0,02290 25/7/2011 15,06 1269,04 -0,00265 -0,01330 

17/1/2014 21,2 1268,53 -0,00141 -0,00219 22/7/2011 15,1 1286,15 0,00000 0,05907 

16/1/2014 21,23 1271,31 -0,01485 -0,00965 21/7/2011 15,1 1214,42 0,00868 0,02539 

15/1/2014 21,55 1283,7 0,00233 0,01824 20/7/2011 14,97 1184,35 -0,02792 -0,00285 

14/1/2014 21,5 1260,7 -0,01376 -0,02003 19/7/2011 15,4 1187,74 0,01183 0,01369 

13/1/2014 21,8 1286,47 0,00926 -0,00765 18/7/2011 15,22 1171,7 -0,02436 -0,00440 

10/1/2014 21,6 1296,39 0,01218 0,00497 15/7/2011 15,6 1176,88 -0,01887 -0,00952 

9/1/2014 21,34 1289,98 -0,00652 0,00826 14/7/2011 15,9 1188,19 0,00633 -0,00177 

8/1/2014 21,48 1279,41 0,08595 0,03340 13/7/2011 15,8 1190,3 -0,03541 -0,02155 

7/1/2014 19,78 1238,06 -0,00101 0,02700 12/7/2011 16,38 1216,51 0,01111 -0,00194 

3/1/2014 19,8 1205,51 -0,00503 0,00046 11/7/2011 16,2 1218,88 0,00000 -0,02575 

2/1/2014 19,9 1204,96 0,00505 0,03636 8/7/2011 16,2 1251,1 0,00000 -0,01039 

31/12/2013 19,8 1162,68 0,01643 0,00402 7/7/2011 16,2 1264,23 0,01250 -0,00122 

30/12/2013 19,48 1158,03 0,01458 -0,00619 6/7/2011 16 1265,78 -0,02141 -0,01750 

27/12/2013 19,2 1165,24 0,04518 0,04780 5/7/2011 16,35 1288,32 -0,00729 -0,01388 

23/12/2013 18,37 1112,08 0,00879 -0,01048 4/7/2011 16,47 1306,45 -0,00483 -0,00155 

20/12/2013 18,21 1123,86 -0,05648 -0,02741 1/7/2011 16,55 1308,48 -0,00301 0,02300 

19/12/2013 19,3 1155,53 0,00521 0,00809 30/6/2011 16,6 1279,06 -0,00599 0,01123 

18/12/2013 19,2 1146,26 -0,01285 -0,00037 29/6/2011 16,7 1264,85 -0,00949 0,00477 

17/12/2013 19,45 1146,69 -0,00512 -0,00017 28/6/2011 16,86 1258,84 0,02182 0,02660 

16/12/2013 19,55 1146,88 0,00514 -0,00852 27/6/2011 16,5 1226,22 0,00548 -0,00518 

13/12/2013 19,45 1156,74 -0,03713 -0,02544 24/6/2011 16,41 1232,6 0,00675 -0,00742 

12/12/2013 20,2 1186,93 -0,00493 -0,00840 23/6/2011 16,3 1241,82 -0,02102 -0,02329 

11/12/2013 20,3 1196,98 -0,01932 -0,00307 22/6/2011 16,65 1271,43 0,00120 -0,00317 
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10/12/2013 20,7 1200,67 0,00976 0,01500 21/6/2011 16,63 1275,47 0,02654 0,03745 

9/12/2013 20,5 1182,93 -0,00485 0,00475 20/6/2011 16,2 1229,43 -0,03571 -0,01961 

6/12/2013 20,6 1177,34 -0,04408 -0,01090 17/6/2011 16,8 1254,02 0,03067 0,03802 

5/12/2013 21,55 1190,31 -0,02045 -0,01771 16/6/2011 16,3 1208,09 -0,00852 -0,02812 

4/12/2013 22 1211,77 -0,00990 -0,00754 15/6/2011 16,44 1243,05 -0,01557 -0,01885 

3/12/2013 22,22 1220,98 0,00090 -0,00590 14/6/2011 16,7 1266,93 0,00000 0,01162 

2/12/2013 22,2 1228,23 0,00909 0,02722 10/6/2011 16,7 1252,38 0,00000 -0,00813 

29/11/2013 22 1195,68 0,00686 0,01263 9/6/2011 16,7 1262,64 0,02391 0,00292 

28/11/2013 21,85 1180,77 -0,00682 0,00421 8/6/2011 16,31 1258,97 -0,05230 -0,02936 

27/11/2013 22 1175,82 0,00000 0,02098 7/6/2011 17,21 1297,05 -0,00232 -0,01981 

26/11/2013 22 1151,66 -0,04306 -0,03851 6/6/2011 17,25 1323,27 0,01950 -0,00779 

25/11/2013 22,99 1197,79 0,02178 0,02472 3/6/2011 16,92 1333,66 0,01744 0,04418 

22/11/2013 22,5 1168,9 0,04651 0,02371 2/6/2011 16,63 1277,23 -0,01598 -0,00989 

21/11/2013 21,5 1141,83 0,02625 0,00456 1/6/2011 16,9 1289,99 -0,00588 -0,01487 

20/11/2013 20,95 1136,65 -0,00238 -0,00737 31/5/2011 17 1309,46 0,02719 0,05580 

19/11/2013 21 1145,09 0,04478 0,00329 30/5/2011 16,55 1240,25 0,00000 -0,01950 

18/11/2013 20,1 1141,33 0,01259 0,00694 27/5/2011 16,55 1264,92 -0,00958 -0,01706 

15/11/2013 19,85 1133,46 0,00813 -0,00888 26/5/2011 16,71 1286,88 0,00060 -0,00213 

14/11/2013 19,69 1143,62 0,02552 0,01025 25/5/2011 16,7 1289,63 0,00000 0,00617 

13/11/2013 19,2 1132,02 0,05263 0,00191 24/5/2011 16,7 1281,72 0,00240 0,00127 

12/11/2013 18,24 1129,86 0,03636 -0,03099 23/5/2011 16,66 1280,1 -0,00240 -0,01330 

11/11/2013 17,6 1165,99 -0,05325 -0,00261 20/5/2011 16,7 1297,36 -0,01475 -0,01884 

8/11/2013 18,59 1169,04 -0,05394 -0,00172 19/5/2011 16,95 1322,27 -0,00645 -0,00439 

7/11/2013 19,65 1171,06 0,00255 0,01253 18/5/2011 17,06 1328,1 -0,02514 -0,01394 

6/11/2013 19,6 1156,57 0,01871 0,01601 17/5/2011 17,5 1346,87 0,00000 0,01247 

5/11/2013 19,24 1138,35 -0,01333 -0,02100 16/5/2011 17,5 1330,28 0,01744 -0,01914 

4/11/2013 19,5 1162,77 -0,01266 -0,01268 13/5/2011 17,2 1356,24 -0,01602 0,00086 

1/11/2013 19,75 1177,7 -0,01741 -0,00881 12/5/2011 17,48 1355,08 -0,00114 -0,02379 

31/10/2013 20,1 1188,17 -0,00495 0,01267 11/5/2011 17,5 1388,11 0,01744 0,01374 

30/10/2013 20,2 1173,3 0,01101 0,00628 10/5/2011 17,2 1369,3 0,01176 0,01436 

29/10/2013 19,98 1165,98 -0,00100 -0,02061 9/5/2011 17 1349,91 -0,01048 -0,01474 

25/10/2013 20 1190,52 0,05263 0,01372 6/5/2011 17,18 1370,1 -0,03915 -0,00577 

24/10/2013 19 1174,41 0,00000 0,01561 5/5/2011 17,88 1378,05 0,00112 -0,00688 

23/10/2013 19 1156,36 -0,01042 -0,03819 4/5/2011 17,86 1387,59 0,00056 -0,01787 

22/10/2013 19,2 1202,27 -0,01538 0,00454 3/5/2011 17,85 1412,84 -0,01053 -0,01139 

21/10/2013 19,5 1196,84 0,00619 0,02645 2/5/2011 18,04 1429,12 0,00222 -0,00385 

18/10/2013 19,38 1166 0,02269 0,02379 29/4/2011 18 1434,65 0,00111 0,02390 

17/10/2013 18,95 1138,9 0,02432 0,01234 28/4/2011 17,98 1401,16 -0,00111 0,00079 

16/10/2013 18,5 1125,02 0,01648 0,00449 27/4/2011 18 1400,06 0,01237 -0,01789 

15/10/2013 18,2 1119,99 -0,02098 0,00056 26/4/2011 17,78 1425,57 0,00225 -0,00402 

14/10/2013 18,59 1119,36 0,01033 0,00916 21/4/2011 17,74 1431,33 0,00226 0,02261 

11/10/2013 18,4 1109,2 -0,03158 -0,01341 20/4/2011 17,7 1399,69 0,02847 -0,02615 

10/10/2013 19 1124,28 -0,00262 0,01131 19/4/2011 17,21 1437,28 0,01235 0,00686 

9/10/2013 19,05 1111,71 0,00000 0,00113 18/4/2011 17 1427,49 -0,03846 -0,02828 

8/10/2013 19,05 1110,45 -0,04367 0,01462 15/4/2011 17,68 1469,03 0,01318 -0,01259 
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7/10/2013 19,92 1094,45 0,04842 0,02489 14/4/2011 17,45 1487,76 -0,02241 -0,02827 

4/10/2013 19 1067,87 0,02870 0,03351 13/4/2011 17,85 1531,04 0,00394 0,01646 

3/10/2013 18,47 1033,25 0,00929 0,02133 12/4/2011 17,78 1506,25 0,03977 0,00967 

2/10/2013 18,3 1011,67 -0,01081 -0,00991 11/4/2011 17,1 1491,83 -0,03116 -0,02566 

1/10/2013 18,5 1021,8 0,00543 0,00763 8/4/2011 17,65 1531,12 -0,00170 -0,01358 

30/9/2013 18,4 1014,06 -0,01604 -0,01638 7/4/2011 17,68 1552,2 0,00626 0,01539 

27/9/2013 18,7 1030,95 0,01520 0,00230 6/4/2011 17,57 1528,67 0,03353 0,02632 

26/9/2013 18,42 1028,58 -0,00432 0,00837 5/4/2011 17 1489,46 -0,01734 -0,00200 

25/9/2013 18,5 1020,04 0,00000 0,00387 4/4/2011 17,3 1492,44 -0,01143 -0,02238 

24/9/2013 18,5 1016,11 0,06936 0,02604 1/4/2011 17,5 1526,6 -0,00681 -0,00560 

23/9/2013 17,3 990,32 -0,01425 0,00638 31/3/2011 17,62 1535,19 0,00114 -0,01500 

20/9/2013 17,55 984,04 0,00286 -0,03785 30/3/2011 17,6 1558,57 0,00000 -0,01341 

19/9/2013 17,5 1022,75 0,06318 0,02192 29/3/2011 17,6 1579,76 -0,00565 -0,01970 

18/9/2013 16,46 1000,81 0,01605 0,00090 28/3/2011 17,7 1611,51 0,03087 -0,00656 

17/9/2013 16,2 999,91 0,01250 0,00673 24/3/2011 17,17 1622,15 0,01298 0,02129 

16/9/2013 16 993,23 -0,01235 0,00179 23/3/2011 16,95 1588,33 -0,00587 -0,01420 

13/9/2013 16,2 991,46 0,01124 -0,00556 22/3/2011 17,05 1611,21 0,02402 -0,00181 

12/9/2013 16,02 997 -0,01111 0,00824 21/3/2011 16,65 1614,13 0,02399 0,01277 

11/9/2013 16,2 988,85 0,00062 -0,00401 18/3/2011 16,26 1593,78 -0,06282 -0,01647 

10/9/2013 16,19 992,83 -0,00369 0,01585 17/3/2011 17,35 1620,47 -0,00857 0,00582 

9/9/2013 16,25 977,34 0,03701 0,04045 16/3/2011 17,5 1611,09 0,00000 0,01298 

6/9/2013 15,67 939,34 0,01886 0,01028 15/3/2011 17,5 1590,44 -0,00794 -0,04328 

5/9/2013 15,38 929,78 0,02533 0,00909 14/3/2011 17,64 1662,38 0,00570 0,05154 

4/9/2013 15 921,4 0,01420 0,00102 11/3/2011 17,54 1580,9 0,00229 0,02332 

3/9/2013 14,79 920,46 0,04082 0,02365 10/3/2011 17,5 1544,88 0,01156 0,00250 

2/9/2013 14,21 899,19 -0,03202 -0,00081 9/3/2011 17,3 1541,02 0,01765 0,01017 

30/8/2013 14,68 899,92 -0,00475 0,00688 8/3/2011 17 1525,5 -0,03846 -0,03806 

29/8/2013 14,75 893,77 0,02218 0,01446 4/3/2011 17,68 1585,85 -0,01778 0,00328 

28/8/2013 14,43 881,03 -0,01703 -0,00036 3/3/2011 18 1580,67 0,06762 0,00685 

27/8/2013 14,68 881,35 -0,00811 -0,04078 2/3/2011 16,86 1569,92 -0,00237 -0,00629 

26/8/2013 14,8 918,82 0,02778 -0,00611 1/3/2011 16,9 1579,85 0,04000 0,00190 

23/8/2013 14,4 924,47 -0,01706 0,02938 28/2/2011 16,25 1576,86 0,00433 -0,00400 

22/8/2013 14,65 898,08 -0,00812 -0,00628 25/2/2011 16,18 1583,2 0,01761 -0,01048 

21/8/2013 14,77 903,76 0,04603 0,00854 24/2/2011 15,9 1599,97 0,00000 -0,01825 

20/8/2013 14,12 896,11 -0,07105 -0,03332 23/2/2011 15,9 1629,72 0,00000 0,00640 

19/8/2013 15,2 927 0,00000 -0,02950 22/2/2011 15,9 1619,36 -0,02033 -0,02931 

16/8/2013 15,2 955,18 -0,00654 -0,00261 21/2/2011 16,23 1668,25 0,01438 -0,02733 

14/8/2013 15,3 957,68 0,01594 -0,00347 18/2/2011 16 1715,13 0,01911 0,03158 

13/8/2013 15,06 961,01 -0,03462 -0,01658 17/2/2011 15,7 1662,62 -0,00946 0,02696 

12/8/2013 15,6 977,21 -0,01078 0,02119 16/2/2011 15,85 1618,98 0,01213 -0,00099 

9/8/2013 15,77 956,93 -0,01438 0,00865 15/2/2011 15,66 1620,59 -0,00823 -0,01346 

8/8/2013 16 948,72 0,02367 0,02459 14/2/2011 15,79 1642,7 0,02866 0,01282 

7/8/2013 15,63 925,95 -0,00951 0,00024 11/2/2011 15,35 1621,9 -0,00195 -0,00623 

6/8/2013 15,78 925,73 0,01154 0,00870 10/2/2011 15,38 1632,06 -0,02473 -0,03462 

5/8/2013 15,6 917,75 0,02362 0,00130 9/2/2011 15,77 1690,58 0,00510 0,01243 
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2/8/2013 15,24 916,56 0,07475 0,01826 8/2/2011 15,69 1669,82 0,00064 0,00979 

1/8/2013 14,18 900,12 0,03504 0,01754 7/2/2011 15,68 1653,63 0,00577 -0,00484 

31/7/2013 13,7 884,6 0,02930 0,02042 4/2/2011 15,59 1661,68 0,01497 -0,00804 

30/7/2013 13,31 866,9 -0,00672 -0,00858 3/2/2011 15,36 1675,14 -0,01853 0,00666 

29/7/2013 13,4 874,4 0,00752 0,01003 2/2/2011 15,65 1664,06 0,01954 0,00028 

26/7/2013 13,3 865,72 0,00226 0,02628 1/2/2011 15,35 1663,6 -0,00583 0,04412 

25/7/2013 13,27 843,55 0,01920 0,00275 31/1/2011 15,44 1593,3 -0,04218 0,00130 

24/7/2013 13,02 841,24 0,00231 -0,00129 28/1/2011 16,12 1591,23 -0,00494 0,01349 

23/7/2013 12,99 842,33 0,00620 0,00020 27/1/2011 16,2 1570,05 0,01887 0,00142 

22/7/2013 12,91 842,16 0,01894 0,00619 26/1/2011 15,9 1567,83 -0,00625 0,02180 

19/7/2013 12,67 836,98 -0,02238 -0,01177 25/1/2011 16 1534,38 0,00125 -0,00921 

18/7/2013 12,96 846,95 0,03597 0,01708 24/1/2011 15,98 1548,65 -0,00187 0,00786 

17/7/2013 12,51 832,73 -0,03472 0,01724 21/1/2011 16,01 1536,58 0,00125 -0,00669 

16/7/2013 12,96 818,62 0,04939 0,02287 20/1/2011 15,99 1546,93 0,00000 0,02622 

15/7/2013 12,35 800,32 -0,01200 -0,00481 19/1/2011 15,99 1507,4 0,02500 0,04463 

12/7/2013 12,5 804,19 0,01626 -0,00902 18/1/2011 15,6 1443 -0,03406 -0,01073 

11/7/2013 12,3 811,51 -0,01600 -0,00980 17/1/2011 16,15 1458,65 0,00937 0,00885 

10/7/2013 12,5 819,54 -0,01961 -0,02237 14/1/2011 16 1445,86 0,00946 0,00232 

9/7/2013 12,75 838,29 -0,03774 -0,02343 13/1/2011 15,85 1442,52 0,00955 0,00312 

8/7/2013 13,25 858,4 -0,01119 0,02079 12/1/2011 15,7 1438,03 0,01618 0,05016 

5/7/2013 13,4 840,92 0,03635 0,02319 11/1/2011 15,45 1369,35 -0,00323 0,01087 

4/7/2013 12,93 821,86 -0,00231 0,00346 10/1/2011 15,5 1354,63 -0,02418 -0,02603 

3/7/2013 12,96 819,03 0,03929 -0,00583 7/1/2011 15,884 1390,84 -0,00997 0,01232 

2/7/2013 12,47 823,83 -0,02654 -0,03240 5/1/2011 16,044 1373,91 -0,01534 -0,01623 

1/7/2013 12,81 851,42 -0,04117 0,00454 4/1/2011 16,294 1396,58 0,00000 -0,01626 

28/6/2013 13,36 847,57 0,04375 0,02511 3/1/2011 16,294 1419,66 -0,00731 0,00405 

27/6/2013 12,8 826,81 0,02400 -0,01168 31/12/2010 16,414 1413,94 0,03272 -0,00701 

26/6/2013 12,5 836,58 -0,02344 -0,00491 30/12/2010 15,894 1423,92 -0,00873 -0,00296 

25/6/2013 12,8 840,71 0,03226 0,01289 29/12/2010 16,034 1428,15 0,02822 0,01209 

21/6/2013 12,4 830,01 -0,05199 -0,06110 28/12/2010 15,594 1411,09 -0,01016 0,00491 

20/6/2013 13,08 884,02 -0,06571 -0,03662 27/12/2010 15,754 1404,2 -0,02777 -0,02769 

19/6/2013 14 917,62 0,00719 -0,00045 23/12/2010 16,204 1444,19 -0,00430 -0,00340 

18/6/2013 13,9 918,03 0,02507 0,01164 22/12/2010 16,274 1449,12 0,01751 -0,00694 

17/6/2013 13,56 907,47 -0,00294 -0,01266 21/12/2010 15,994 1459,24 0,01138 0,00652 

14/6/2013 13,6 919,11 0,03817 0,02501 20/12/2010 15,814 1449,79 -0,03361 -0,03219 

13/6/2013 13,1 896,68 0,00000 0,03414 17/12/2010 16,364 1498,01 0,04136 0,00714 

12/6/2013 13,1 867,08 0,00000 -0,03213 16/12/2010 15,714 1487,39 -0,01195 0,00162 

11/6/2013 13,1 895,86 0,00769 -0,04673 15/12/2010 15,904 1484,99 0,00696 -0,01093 

10/6/2013 13 939,78 -0,00154 -0,04692 14/12/2010 15,794 1501,4 0,01088 0,00134 

7/6/2013 13,02 986,05 0,00154 0,00931 13/12/2010 15,624 1499,39 0,00128 -0,00460 

6/6/2013 13 976,95 0,00000 -0,00853 10/12/2010 15,604 1506,32 -0,01203 -0,02340 

5/6/2013 13 985,36 0,01167 0,00393 9/12/2010 15,794 1542,41 0,00637 0,01241 

4/6/2013 12,85 981,5 -0,04815 -0,02780 8/12/2010 15,694 1523,51 -0,00633 -0,00668 

3/6/2013 13,5 1009,57 0,03053 -0,00489 7/12/2010 15,794 1533,76 0,00701 0,02736 

31/5/2013 13,1 1014,53 -0,02963 0,01976 6/12/2010 15,684 1492,92 0,00064 0,00432 
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30/5/2013 13,5 994,87 0,00746 -0,01373 3/12/2010 15,674 1486,5 0,00256 0,00845 

29/5/2013 13,4 1008,72 -0,03039 -0,02805 2/12/2010 15,634 1474,05 0,06680 -0,00020 

28/5/2013 13,82 1037,83 -0,00217 -0,00102 1/12/2010 14,655 1474,35 0,02518 0,03852 

27/5/2013 13,85 1038,89 0,01243 0,00364 30/11/2010 14,295 1419,67 -0,00695 0,00587 

24/5/2013 13,68 1035,12 -0,00364 -0,00315 29/11/2010 14,395 1411,39 -0,01505 -0,01759 

23/5/2013 13,73 1038,39 -0,04120 -0,03911 26/11/2010 14,615 1436,66 -0,01682 -0,00276 

22/5/2013 14,32 1080,65 -0,01241 -0,00939 25/11/2010 14,865 1440,64 -0,02172 -0,00701 

21/5/2013 14,5 1090,89 0,00000 -0,03957 24/11/2010 15,195 1450,81 -0,01930 -0,00044 

20/5/2013 14,5 1135,83 0,02257 -0,01455 23/11/2010 15,494 1451,45 0,00000 -0,00608 

17/5/2013 14,18 1152,6 0,00567 0,01615 22/11/2010 15,494 1460,33 0,00000 -0,02167 

16/5/2013 14,1 1134,28 -0,00704 0,01851 19/11/2010 15,494 1492,67 -0,00450 -0,00676 

15/5/2013 14,2 1113,67 -0,00699 0,03745 18/11/2010 15,564 1502,83 0,00452 0,02605 

14/5/2013 14,3 1073,47 0,01418 0,00774 17/11/2010 15,494 1464,68 -0,02944 -0,01974 

13/5/2013 14,1 1065,22 0,01148 0,02981 16/11/2010 15,964 1494,17 0,01462 -0,01039 

10/5/2013 13,94 1034,39 -0,02586 -0,02992 15/11/2010 15,734 1509,85 0,00511 0,00845 

9/5/2013 14,31 1066,29 0,00000 0,02206 12/11/2010 15,654 1497,2 -0,00508 0,00242 

8/5/2013 14,31 1043,28 0,02802 0,06063 11/11/2010 15,734 1493,59 0,01549 -0,01097 

2/5/2013 13,92 983,64 -0,01277 0,00980 10/11/2010 15,494 1510,16 0,00000 -0,02003 

30/4/2013 14,1 974,09 0,01805 -0,00807 9/11/2010 15,494 1541,02 -0,00832 0,00924 

29/4/2013 13,85 982,01 -0,01071 0,02077 8/11/2010 15,624 1526,91 0,01231 0,01268 

26/4/2013 14 962,03 -0,01269 -0,00917 5/11/2010 15,434 1507,79 -0,00065 0,00670 

25/4/2013 14,18 970,93 0,01286 0,02113 4/11/2010 15,444 1497,75 -0,00579 -0,01266 

24/4/2013 14 950,84 -0,02098 0,00919 3/11/2010 15,534 1516,95 0,00909 -0,00111 

23/4/2013 14,3 942,18 0,00281 -0,00122 2/11/2010 15,394 1518,64 0,00845 0,00958 

22/4/2013 14,26 943,33 -0,00280 0,01791 1/11/2010 15,265 1504,23 -0,00580 -0,02792 

19/4/2013 14,3 926,73 -0,02456 0,00862 29/10/2010 15,354 1547,43 0,00189 -0,01930 

18/4/2013 14,66 918,81 -0,00272 -0,00526 27/10/2010 15,325 1577,89 -0,02039 -0,01877 

17/4/2013 14,7 923,67 0,01660 0,01100 26/10/2010 15,644 1608,08 -0,00255 -0,01776 

16/4/2013 14,46 913,62 -0,00276 -0,01283 25/10/2010 15,684 1637,15 -0,00444 0,01951 

15/4/2013 14,5 925,49 0,03571 -0,00114 22/10/2010 15,754 1605,82 -0,00818 0,01243 

12/4/2013 14 926,55 -0,01823 -0,00039 21/10/2010 15,884 1586,11 -0,01305 -0,00191 

11/4/2013 14,26 926,91 0,03333 0,02633 20/10/2010 16,094 1589,15 0,04547 0,01022 

10/4/2013 13,8 903,13 0,05505 0,03034 19/10/2010 15,394 1573,08 -0,01346 0,01019 

9/4/2013 13,08 876,54 0,02992 0,05724 18/10/2010 15,604 1557,21 0,00193 0,00469 

8/4/2013 12,7 829,08 -0,02157 0,00745 15/10/2010 15,574 1549,94 -0,01205 0,00529 

5/4/2013 12,98 822,95 -0,00154 -0,02351 14/10/2010 15,764 1541,79 -0,00818 -0,02523 

4/4/2013 13 842,76 0,00000 0,00590 13/10/2010 15,894 1581,69 0,01339 0,02533 

3/4/2013 13 837,82 0,00000 -0,02157 12/10/2010 15,684 1542,62 -0,00822 -0,00393 

2/4/2013 13 856,29 0,00000 -0,01484 11/10/2010 15,814 1548,7 0,01411 0,01323 

28/3/2013 13 869,19 0,00077 0,02303 8/10/2010 15,594 1528,48 -0,01764 -0,01627 

27/3/2013 12,99 849,62 0,01484 -0,03991 7/10/2010 15,874 1553,76 -0,00126 0,00078 

26/3/2013 12,8 884,94 -0,02439 -0,04899 6/10/2010 15,894 1552,55 0,02781 0,03287 

22/3/2013 13,12 930,53 -0,02090 0,00613 5/10/2010 15,464 1503,14 0,03334 0,00969 

21/3/2013 13,4 924,86 0,00752 -0,00631 4/10/2010 14,965 1488,71 -0,01449 0,01375 

20/3/2013 13,3 930,73 -0,00598 0,00791 1/10/2010 15,185 1468,52 0,01879 -0,00171 
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19/3/2013 13,38 923,43 -0,01255 -0,03851 30/9/2010 14,905 1471,04 0,01845 0,00298 

15/3/2013 13,55 960,42 -0,05903 -0,00813 29/9/2010 14,635 1466,67 0,00966 -0,00396 

14/3/2013 14,4 968,29 -0,01031 -0,00496 28/9/2010 14,495 1472,5 0,00485 -0,01593 

13/3/2013 14,55 973,12 0,01606 0,03395 27/9/2010 14,425 1496,33 0,00069 -0,01184 

12/3/2013 14,32 941,17 -0,00556 0,01235 24/9/2010 14,415 1514,26 -0,00208 0,00825 

11/3/2013 14,4 929,69 -0,00690 -0,02378 23/9/2010 14,445 1501,87 0,00908 -0,00698 

8/3/2013 14,5 952,34 0,00138 0,01684 22/9/2010 14,315 1512,42 -0,00900 0,00379 

7/3/2013 14,48 936,57 0,00556 -0,02790 21/9/2010 14,445 1506,71 0,00000 0,00962 

6/3/2013 14,4 963,45 -0,00690 -0,00383 20/9/2010 14,445 1492,36 -0,00276 -0,02086 

5/3/2013 14,5 967,15 -0,00069 -0,00291 17/9/2010 14,485 1524,15 0,03798 -0,00761 

4/3/2013 14,51 969,97 0,00069 -0,02065 16/9/2010 13,955 1535,83 -0,02036 -0,01554 

1/3/2013 14,5 990,42 -0,01495 -0,01743 15/9/2010 14,245 1560,08 0,01786 -0,00210 

28/2/2013 14,72 1007,99 0,01657 0,00952 14/9/2010 13,995 1563,36 -0,03913 -0,01531 

27/2/2013 14,48 998,48 -0,00207 0,00698 13/9/2010 14,565 1587,66 -0,03511 -0,00042 

26/2/2013 14,51 991,56 -0,01560 -0,00383 10/9/2010 15,095 1588,33 -0,02575 -0,01397 

25/2/2013 14,74 995,37 0,01585 -0,00792 9/9/2010 15,494 1610,83 0,00000 0,01526 

22/2/2013 14,51 1003,32 0,00069 0,00705 8/9/2010 15,494 1586,62 -0,02147 -0,01958 

21/2/2013 14,5 996,3 -0,01695 -0,04155 7/9/2010 15,834 1618,31 -0,02223 -0,03292 

20/2/2013 14,75 1039,49 -0,00338 0,00118 6/9/2010 16,194 1673,4 0,00935 0,01001 

19/2/2013 14,8 1038,26 0,00339 0,01115 3/9/2010 16,044 1656,82 0,02557 0,02691 

18/2/2013 14,75 1026,81 0,01724 -0,01718 2/9/2010 15,644 1613,41 0,02887 0,02692 

15/2/2013 14,5 1044,76 -0,01961 0,01194 1/9/2010 15,205 1571,12 0,02771 0,01010 

14/2/2013 14,79 1032,43 0,00271 0,00478 31/8/2010 14,795 1555,41 -0,03269 -0,00371 

13/2/2013 14,75 1027,52 -0,01601 0,00527 30/8/2010 15,295 1561,2 0,00924 0,00917 

12/2/2013 14,99 1022,13 0,00604 0,00866 27/8/2010 15,155 1547,01 -0,00263 0,00343 

11/2/2013 14,9 1013,35 -0,00667 -0,00902 26/8/2010 15,195 1541,72 0,00330 0,01685 

8/2/2013 15 1022,57 0,02249 -0,01880 25/8/2010 15,145 1516,17 -0,01618 -0,01817 

7/2/2013 14,67 1042,16 0,02301 0,00673 24/8/2010 15,394 1544,23 -0,01786 -0,03418 

6/2/2013 14,34 1035,19 0,05441 0,02307 23/8/2010 15,674 1598,88 0,00513 0,00575 

5/2/2013 13,6 1011,85 -0,00439 0,01663 20/8/2010 15,594 1589,74 -0,03705 -0,03529 

4/2/2013 13,66 995,3 0,02707 0,01845 19/8/2010 16,194 1647,89 -0,03573 -0,00998 

1/2/2013 13,3 977,27 0,00910 -0,00962 18/8/2010 16,794 1664,5 0,01511 -0,00808 

31/1/2013 13,18 986,76 0,01385 -0,01009 17/8/2010 16,544 1678,06 0,04352 0,02812 

30/1/2013 13 996,82 -0,03346 -0,00842 16/8/2010 15,854 1632,16 -0,00252 0,00379 

29/1/2013 13,45 1005,28 -0,04678 -0,00839 13/8/2010 15,894 1625,99 0,01404 -0,00141 

28/1/2013 14,11 1013,79 0,00000 -0,00073 12/8/2010 15,674 1628,28 -0,01632 -0,01309 

25/1/2013 14,11 1014,53 0,00642 0,02742 11/8/2010 15,934 1649,87 -0,03042 -0,00969 

24/1/2013 14,02 987,45 -0,05206 -0,03135 10/8/2010 16,434 1666,01 -0,01910 -0,02300 

23/1/2013 14,79 1019,41 0,02495 0,02023 9/8/2010 16,754 1705,23 -0,01412 -0,00454 

22/1/2013 14,43 999,2 0,03441 0,02412 6/8/2010 16,994 1713,01 -0,00585 -0,01850 

21/1/2013 13,95 975,67 0,00649 0,00177 5/8/2010 17,094 1745,3 -0,01719 -0,01814 

18/1/2013 13,86 973,95 -0,00716 0,02122 4/8/2010 17,393 1777,55 0,01099 0,00431 

17/1/2013 13,96 953,71 -0,06309 0,00098 3/8/2010 17,204 1769,93 0,01236 0,01329 

16/1/2013 14,9 952,78 -0,01325 0,00182 2/8/2010 16,994 1746,72 0,03219 0,03849 

15/1/2013 15,1 951,05 -0,01307 -0,01780 30/7/2010 16,464 1681,98 -0,03119 -0,01545 
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14/1/2013 15,3 968,29 0,02000 -0,01167 29/7/2010 16,994 1708,38 -0,00527 0,01207 

11/1/2013 15 979,72 -0,03537 -0,00521 28/7/2010 17,084 1688 0,00117 -0,00257 

10/1/2013 15,55 984,85 0,01105 0,00096 27/7/2010 17,064 1692,35 0,00768 0,04131 

9/1/2013 15,38 983,91 0,01720 0,00346 26/7/2010 16,934 1625,21 0,02668 0,02182 

8/1/2013 15,12 980,52 0,01750 0,01144 23/7/2010 16,494 1590,5 -0,03510 -0,01357 

7/1/2013 14,86 969,43 -0,00602 0,00543 22/7/2010 17,094 1612,38 0,02090 0,02661 

4/1/2013 14,95 964,19 -0,00333 0,01249 21/7/2010 16,744 1570,59 -0,01471 -0,00541 

3/1/2013 15 952,3 0,04239 0,01173 20/7/2010 16,994 1579,14 -0,01564 -0,02918 

2/1/2013 14,39 941,26 0,03080 0,03674 19/7/2010 17,264 1626,6 -0,01309 0,00851 

31/12/2012 13,96 907,9 0,00072 0,00726 16/7/2010 17,493 1612,87 -0,00568 0,00255 

28/12/2012 13,95 901,36 0,00072 -0,01242 15/7/2010 17,593 1608,76 0,02919 0,02217 

27/12/2012 13,94 912,7 0,08062 0,01764 14/7/2010 17,094 1573,87 0,03262 0,00408 

21/12/2012 12,9 896,88 -0,02050 0,01837 13/7/2010 16,554 1567,48 0,01908 0,02612 

20/12/2012 13,17 880,7 -0,04496 0,00261 12/7/2010 16,244 1527,58 0,00185 -0,00003 

19/12/2012 13,79 878,41 0,01026 0,04812 9/7/2010 16,214 1527,62 -0,02290 0,00166 

18/12/2012 13,65 838,08 0,02709 -0,00756 8/7/2010 16,594 1525,09 0,04077 0,02234 

17/12/2012 13,29 844,46 0,00226 -0,01469 7/7/2010 15,944 1491,76 0,00252 -0,00752 

14/12/2012 13,26 857,05 -0,01045 -0,00315 6/7/2010 15,904 1503,07 0,03313 0,03656 

13/12/2012 13,4 859,76 -0,03458 -0,01545 5/7/2010 15,394 1450,06 -0,02161 -0,00070 

12/12/2012 13,88 873,25 0,01462 0,00140 2/7/2010 15,734 1451,08 0,01549 -0,00072 

11/12/2012 13,68 872,03 -0,00870 0,02275 1/7/2010 15,494 1452,13 0,00519 0,01249 

10/12/2012 13,8 852,63 -0,00648 0,01415 30/6/2010 15,414 1434,22 -0,01154 -0,00013 

7/12/2012 13,89 840,73 0,02889 0,01086 29/6/2010 15,594 1434,41 0,02289 -0,00880 

6/12/2012 13,5 831,7 0,00000 0,01587 28/6/2010 15,245 1447,15 -0,00196 -0,00911 

5/12/2012 13,5 818,71 0,05551 0,01054 25/6/2010 15,275 1460,46 0,03947 -0,00572 

4/12/2012 12,79 810,17 -0,00078 -0,01125 24/6/2010 14,695 1468,86 -0,03797 -0,03715 

3/12/2012 12,8 819,39 0,06578 0,01267 23/6/2010 15,275 1525,53 -0,03895 -0,02832 

30/11/2012 12,01 809,14 -0,06537 -0,00860 22/6/2010 15,894 1569,99 -0,00625 -0,01581 

29/11/2012 12,85 816,16 -0,02652 -0,00797 21/6/2010 15,994 1595,21 0,04168 0,03384 

28/11/2012 13,2 822,72 0,01538 -0,02873 18/6/2010 15,354 1542,99 0,04130 0,01858 

27/11/2012 13 847,06 -0,02476 0,00295 17/6/2010 14,745 1514,85 0,00000 -0,00539 

26/11/2012 13,33 844,57 -0,01985 -0,00056 16/6/2010 14,745 1523,06 -0,00405 -0,00456 

23/11/2012 13,6 845,04 0,00517 -0,00208 15/6/2010 14,805 1530,04 -0,02886 -0,00691 

22/11/2012 13,53 846,8 -0,00148 0,01991 14/6/2010 15,245 1540,69 0,01667 0,03811 

21/11/2012 13,55 830,27 0,00370 0,01101 11/6/2010 14,995 1484,13 -0,03221 0,00519 

20/11/2012 13,5 821,23 0,00446 0,00039 10/6/2010 15,494 1476,47 0,01968 0,01001 

19/11/2012 13,44 820,91 0,00299 0,03848 9/6/2010 15,195 1461,83 0,04111 0,03761 

16/11/2012 13,4 790,49 0,00000 0,00308 8/6/2010 14,595 1408,84 0,04287 0,00350 

15/11/2012 13,4 788,06 0,00000 -0,00838 7/6/2010 13,995 1403,92 -0,01409 -0,05454 

14/11/2012 13,4 794,72 0,05845 0,02449 4/6/2010 14,195 1484,9 -0,02741 -0,05029 

13/11/2012 12,66 775,72 -0,02615 0,00371 3/6/2010 14,595 1563,53 0,02890 0,01672 

12/11/2012 13 772,85 -0,05797 -0,03633 2/6/2010 14,185 1537,82 0,01358 0,00669 

9/11/2012 13,8 801,99 -0,00648 0,00921 1/6/2010 13,995 1527,6 -0,01755 -0,01495 

8/11/2012 13,89 794,67 -0,02867 -0,03770 31/5/2010 14,245 1550,78 -0,03522 -0,01238 

7/11/2012 14,3 825,8 -0,05298 -0,00789 28/5/2010 14,765 1570,22 0,00751 -0,00520 
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6/11/2012 15,1 832,37 0,00000 0,00398 27/5/2010 14,655 1578,42 -0,01280 -0,00462 

5/11/2012 15,1 829,07 0,01684 0,03348 26/5/2010 14,845 1585,75 0,02133 0,02977 

2/11/2012 14,85 802,21 0,02414 0,05382 25/5/2010 14,535 1539,9 -0,07562 -0,03461 

1/11/2012 14,5 761,24 0,00975 -0,05002 21/5/2010 15,724 1595,1 -0,01007 0,00814 

31/10/2012 14,36 801,32 -0,06753 -0,01744 20/5/2010 15,884 1582,22 -0,04909 -0,03316 

30/10/2012 15,4 815,54 0,03564 -0,00497 19/5/2010 16,704 1636,48 0,03469 0,00444 

29/10/2012 14,87 819,61 -0,03064 -0,06281 18/5/2010 16,144 1629,24 0,00938 -0,00329 

26/10/2012 15,34 874,54 -0,01350 -0,00758 17/5/2010 15,994 1634,61 -0,04990 -0,01428 

25/10/2012 15,55 881,22 0,03667 -0,00962 14/5/2010 16,834 1658,29 -0,04639 -0,03408 

24/10/2012 15 889,78 -0,01186 0,01863 13/5/2010 17,653 1716,8 -0,04128 -0,01874 

23/10/2012 15,18 873,51 -0,02567 -0,02293 12/5/2010 18,413 1749,59 -0,02282 0,00824 

22/10/2012 15,58 894,01 -0,01765 0,02684 11/5/2010 18,843 1735,29 0,01073 -0,02473 

19/10/2012 15,86 870,64 0,01732 0,00899 10/5/2010 18,643 1779,3 0,01913 0,09128 

18/10/2012 15,59 862,88 0,04003 -0,00270 7/5/2010 18,293 1630,47 -0,06151 -0,02857 

17/10/2012 14,99 865,22 0,08388 0,01812 6/5/2010 19,492 1678,42 0,05631 0,00982 

16/10/2012 13,83 849,82 -0,00860 0,01776 5/5/2010 18,453 1662,1 -0,07141 -0,03907 

15/10/2012 13,95 834,99 -0,04843 0,01228 4/5/2010 19,872 1729,68 0,01950 -0,06683 

12/10/2012 14,66 824,86 0,04640 0,03280 3/5/2010 19,492 1853,55 -0,02986 -0,00879 

11/10/2012 14,01 798,66 0,00719 -0,00095 30/4/2010 20,092 1869,99 0,01516 0,02225 

10/10/2012 13,91 799,42 -0,05695 -0,03637 29/4/2010 19,792 1829,29 0,02110 0,07142 

9/10/2012 14,75 829,59 -0,00807 0,00545 28/4/2010 19,383 1707,35 0,08631 0,00629 

8/10/2012 14,87 825,09 0,00067 -0,00587 27/4/2010 17,843 1696,68 -0,08460 -0,05996 

5/10/2012 14,86 829,96 0,01020 0,05053 26/4/2010 19,492 1804,91 -0,02208 -0,02855 

4/10/2012 14,71 790,04 0,00410 0,01615 23/4/2010 19,932 1857,96 0,03152 -0,00150 

3/10/2012 14,65 777,48 -0,02268 -0,00443 22/4/2010 19,323 1860,76 0,01470 -0,03908 

2/10/2012 14,99 780,94 -0,00067 0,04906 21/4/2010 19,043 1936,43 -0,03394 -0,01296 

1/10/2012 15 744,42 0,00000 0,00717 20/4/2010 19,712 1961,86 0,01077 0,00913 

28/9/2012 15 739,12 0,04895 -0,00447 19/4/2010 19,502 1944,11 -0,00459 -0,02563 

27/9/2012 14,3 742,44 -0,00970 -0,01675 16/4/2010 19,592 1995,24 -0,00204 -0,01642 

26/9/2012 14,44 755,09 -0,00069 0,00384 15/4/2010 19,632 2028,55 0,04464 0,02073 

25/9/2012 14,45 752,2 -0,02365 -0,00302 14/4/2010 18,793 1987,36 -0,04078 -0,01399 

24/9/2012 14,8 754,48 -0,02632 -0,02746 13/4/2010 19,592 2015,56 -0,04671 -0,02207 

21/9/2012 15,2 775,78 0,06294 0,01583 12/4/2010 20,552 2061,04 0,03892 0,03506 

20/9/2012 14,3 763,69 -0,02721 0,01412 9/4/2010 19,782 1991,22 0,00457 0,03396 

19/9/2012 14,7 753,06 0,05225 -0,00386 8/4/2010 19,692 1925,82 0,01078 -0,03107 

18/9/2012 13,97 755,98 -0,00072 0,02856 7/4/2010 19,482 1987,58 -0,00865 -0,02983 

17/9/2012 13,98 734,99 -0,05922 -0,01079 6/4/2010 19,652 2048,69 -0,01651 -0,02211 

14/9/2012 14,86 743,01 0,05241 0,00169 1/4/2010 19,982 2095,02 0,01991 0,01332 

13/9/2012 14,12 741,76 0,00857 -0,03734 31/3/2010 19,592 2067,49 -0,00255 -0,01343 

12/9/2012 14 770,53 0,00000 0,05334 30/3/2010 19,642 2095,64 -0,00758 -0,01952 

11/9/2012 14 731,51 -0,04891 0,00752 29/3/2010 19,792 2137,37 0,01021 -0,00487 

10/9/2012 14,72 726,05 0,11600 0,04695 26/3/2010 19,592 2147,83 0,04641 0,04115 

7/9/2012 13,19 693,49 0,00000 0,02140 24/3/2010 18,723 2062,94 0,02407 0,00777 

6/9/2012 13,19 678,96 -0,01860 0,00576 23/3/2010 18,283 2047,03 0,04516 0,01831 

5/9/2012 13,44 675,07 0,02989 0,03575 22/3/2010 17,493 2010,22 -0,05305 -0,01910 
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4/9/2012 13,05 651,77 0,00462 0,01463 19/3/2010 18,473 2049,36 -0,03701 0,01473 

3/9/2012 12,99 642,37 -0,01962 -0,00688 18/3/2010 19,183 2019,62 -0,02930 -0,03354 

31/8/2012 13,25 646,82 0,02002 0,02817 17/3/2010 19,762 2089,71 -0,02660 -0,01087 

30/8/2012 12,99 629,1 0,00309 -0,01832 16/3/2010 20,302 2112,67 0,02577 -0,00495 

29/8/2012 12,95 640,84 0,00000 0,01493 15/3/2010 19,792 2123,18 0,00508 0,00356 

28/8/2012 12,95 631,41 -0,00385 -0,02271 12/3/2010 19,692 2115,65 -0,02380 -0,00420 

27/8/2012 13 646,08 0,00154 0,00317 11/3/2010 20,172 2124,58 0,01920 -0,00711 

24/8/2012 12,98 644,04 0,00232 0,02279 10/3/2010 19,792 2139,8 0,01748 0,02620 

23/8/2012 12,95 629,69 0,00232 -0,01545 9/3/2010 19,452 2085,16 0,02201 -0,00110 

22/8/2012 12,92 639,57 0,00155 -0,00509 8/3/2010 19,033 2087,45 -0,04318 0,00259 

21/8/2012 12,9 642,84 0,01575 0,02654 5/3/2010 19,892 2082,06 0,01170 0,01655 

20/8/2012 12,7 626,22 0,00000 -0,02041 4/3/2010 19,662 2048,16 0,03741 0,01668 

17/8/2012 12,7 639,27 -0,02308 0,01221 3/3/2010 18,953 2014,55 0,00106 -0,00356 

16/8/2012 13 631,56 0,01563 0,01575 2/3/2010 18,933 2021,75 0,01938 0,02655 

14/8/2012 12,8 621,77 -0,01387 -0,00233 1/3/2010 18,573 1969,47 0,03223 0,02943 

13/8/2012 12,98 623,22 0,01804 0,00807 26/2/2010 17,993 1913,16 0,02976 0,02170 

10/8/2012 12,75 618,23 -0,01316 0,00970 25/2/2010 17,473 1872,53 -0,01798 -0,02817 

9/8/2012 12,92 612,29 0,02215 0,00129 24/2/2010 17,793 1926,81 0,03124 0,00214 

8/8/2012 12,64 611,5 -0,01250 -0,01444 23/2/2010 17,254 1922,69 -0,03840 -0,01773 

7/8/2012 12,8 620,46 -0,01538 0,01945 22/2/2010 17,943 1957,39 -0,00829 0,01544 

6/8/2012 13 608,62 0,03011 0,01756 19/2/2010 18,093 1927,62 0,00836 0,02419 

3/8/2012 12,62 598,12 -0,00079 0,00908 18/2/2010 17,943 1882,1 0,00843 0,01270 

2/8/2012 12,63 592,74 -0,01636 -0,01081 17/2/2010 17,793 1858,49 -0,05321 -0,00449 

1/8/2012 12,84 599,22 -0,01231 0,00090 16/2/2010 18,793 1866,87 -0,00529 -0,01714 

31/7/2012 13 598,68 0,00000 -0,00133 12/2/2010 18,893 1899,42 -0,02326 -0,02107 

30/7/2012 13 599,48 0,00000 0,02255 11/2/2010 19,343 1940,31 -0,02021 -0,00026 

27/7/2012 13 586,26 0,02767 0,00525 10/2/2010 19,742 1940,82 0,02807 0,02366 

26/7/2012 12,65 583,2 -0,00394 -0,00832 9/2/2010 19,203 1895,96 0,01106 0,04958 

25/7/2012 12,7 588,09 0,02172 0,00247 8/2/2010 18,993 1806,4 -0,02410 -0,03859 

24/7/2012 12,43 586,64 0,00323 0,00102 5/2/2010 19,462 1878,91 -0,02651 -0,03730 

23/7/2012 12,39 586,04 -0,04028 -0,07102 4/2/2010 19,992 1951,7 0,00503 -0,03332 

20/7/2012 12,91 630,84 -0,04864 0,01379 3/2/2010 19,892 2018,98 -0,00500 -0,01916 

19/7/2012 13,57 622,26 0,02803 0,01403 2/2/2010 19,992 2058,41 0,00503 0,00735 

18/7/2012 13,2 613,65 0,01227 0,00207 1/2/2010 19,892 2043,4 -0,03540 -0,00240 

17/7/2012 13,04 612,38 -0,00761 -0,01224 29/1/2010 20,622 2048,32 0,02638 0,03145 

16/7/2012 13,14 619,97 -0,02305 -0,00291 28/1/2010 20,092 1985,86 0,00000 0,00655 

13/7/2012 13,45 621,78 0,07428 0,03602 27/1/2010 20,092 1972,93 -0,01952 -0,03889 

12/7/2012 12,52 600,16 -0,03320 -0,00923 26/1/2010 20,492 2052,77 0,00540 -0,01825 

11/7/2012 12,95 605,75 -0,01894 -0,02564 25/1/2010 20,382 2090,94 0,04032 0,02812 

10/7/2012 13,2 621,69 -0,04139 -0,03257 22/1/2010 19,592 2033,76 0,00513 0,00986 

9/7/2012 13,77 642,62 0,02608 0,00589 21/1/2010 19,492 2013,9 0,02229 -0,00807 

6/7/2012 13,42 638,86 -0,04074 0,00284 20/1/2010 19,067 2030,28 -0,03634 -0,03391 

5/7/2012 13,99 637,05 -0,01825 -0,02033 19/1/2010 19,786 2101,54 0,03662 0,00538 

4/7/2012 14,25 650,27 0,02004 0,04870 18/1/2010 19,087 2090,29 -0,07903 -0,02531 

3/7/2012 13,97 620,07 -0,00922 0,00747 15/1/2010 20,725 2144,56 -0,00096 -0,02316 
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2/7/2012 14,1 615,47 0,01439 0,00705 14/1/2010 20,745 2195,41 0,00048 0,01000 

29/6/2012 13,9 611,16 0,06595 0,05680 13/1/2010 20,735 2173,67 -0,03491 -0,01176 

28/6/2012 13,04 578,31 -0,02176 -0,00238 12/1/2010 21,485 2199,53 -0,00739 -0,05001 

27/6/2012 13,33 579,69 0,04141 0,00670 11/1/2010 21,645 2315,31 -0,04496 -0,00527 

26/6/2012 12,8 575,83 0,03728 0,01595 8/1/2010 22,664 2327,57 0,03517 0,00756 

25/6/2012 12,34 566,79 -0,05077 -0,06841 7/1/2010 21,894 2310,11 0,03738 0,01427 

22/6/2012 13 608,41 -0,05455 -0,00925 5/1/2010 21,105 2277,6 0,02571 0,04013 

21/6/2012 13,75 614,09 0,00000 0,01832 4/1/2010 20,576 2189,72 0,01330 -0,00293 

20/6/2012 13,75 603,04 0,02230 0,00495 31/12/2009 20,306 2196,16 -0,00685 0,00076 

19/6/2012 13,45 600,07 -0,02466 0,03341 30/12/2009 20,446 2194,49 0,00393 -0,00070 

18/6/2012 13,79 580,67 -0,00791 0,03643 29/12/2009 20,366 2196,03 0,01647 -0,00557 

15/6/2012 13,9 560,26 0,02131 0,01847 28/12/2009 20,036 2208,34 0,00351 0,00018 

14/6/2012 13,61 550,1 0,03656 0,10117 23/12/2009 19,966 2207,94 -0,00200 -0,00250 

13/6/2012 13,13 499,56 0,03712 0,02086 22/12/2009 20,006 2213,47 0,01112 0,04478 

12/6/2012 12,66 489,35 -0,04812 -0,01420 21/12/2009 19,786 2118,6 -0,02800 -0,02298 

11/6/2012 13,3 496,4 0,09736 0,00753 18/12/2009 20,356 2168,43 -0,02439 -0,01226 

8/6/2012 12,12 492,69 0,01169 0,00102 17/12/2009 20,865 2195,35 -0,03246 -0,01206 

7/6/2012 11,98 492,19 0,08711 0,03094 16/12/2009 21,565 2222,14 0,03753 0,02404 

6/6/2012 11,02 477,42 0,04952 0,00223 15/12/2009 20,785 2169,98 -0,02349 -0,02118 

5/6/2012 10,5 476,36 0,00478 -0,05089 14/12/2009 21,285 2216,94 0,01430 0,02604 

1/6/2012 10,45 501,9 -0,03864 -0,04482 11/12/2009 20,985 2160,68 -0,00991 -0,02408 

31/5/2012 10,87 525,45 0,05024 0,02769 10/12/2009 21,195 2214 0,09665 0,05154 

30/5/2012 10,35 511,29 -0,02451 -0,03190 9/12/2009 19,327 2105,48 -0,02320 -0,03361 

29/5/2012 10,61 528,14 -0,02839 0,01861 8/12/2009 19,786 2178,7 -0,05714 -0,06035 

28/5/2012 10,92 518,49 0,04000 0,06865 7/12/2009 20,985 2318,64 -0,03228 -0,02726 

25/5/2012 10,5 485,18 -0,10256 -0,03451 4/12/2009 21,685 2383,62 -0,00778 0,00708 

24/5/2012 11,7 502,52 -0,09653 -0,04535 3/12/2009 21,855 2366,86 -0,03056 -0,02728 

23/5/2012 12,95 526,39 -0,06498 -0,01786 2/12/2009 22,544 2433,24 0,01167 0,00336 

22/5/2012 13,85 535,96 -0,03079 -0,01579 1/12/2009 22,284 2425,09 0,14706 0,07150 

21/5/2012 14,29 544,56 0,02071 -0,01012 30/11/2009 19,427 2263,27 -0,00766 0,00259 

18/5/2012 14 550,13 0,01083 0,02542 27/11/2009 19,577 2257,43 0,00307 0,01443 

17/5/2012 13,85 536,49 -0,02120 -0,03408 26/11/2009 19,517 2225,32 -0,02833 -0,06208 

16/5/2012 14,15 555,42 0,01071 -0,01325 25/11/2009 20,086 2372,61 -0,01472 -0,02303 

15/5/2012 14 562,88 -0,04762 -0,03623 24/11/2009 20,386 2428,54 -0,00440 -0,00810 

14/5/2012 14,7 584,04 -0,03289 -0,04562 23/11/2009 20,476 2448,36 -0,01106 0,01777 

11/5/2012 15,2 611,96 0,01333 -0,04517 20/11/2009 20,705 2405,61 -0,03630 -0,03666 

10/5/2012 15 640,91 0,04094 0,04193 19/11/2009 21,485 2497,15 -0,03325 -0,01257 

9/5/2012 14,41 615,12 0,01123 -0,00873 18/11/2009 22,224 2528,95 -0,00670 0,01066 

     17/11/2009 22,374 2502,27 -0,01367 -0,00086 

     16/11/2009 22,684 2504,43     

 


