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ΠΔΡΙΛΗΦΗ (ABSTRACT) 

 

Ζ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία εμεηάδεη θαη αλαιύεη κηα από ηηο δπλακηθόηεξεο 

Διιεληθέο εηαηξείεο, ηελ εηαηξεία παηρληδηώλ JUMBO. Με έλα δίθηπν θαηαζηεκάησλ 

πνπ θαιύπηεη 4 ρώξεο θαη κε άκεζα ζρέδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζε άιιεο ρώξεο ηεο 

πεξηνρήο, ε εηαηξεία βξίζθεηαη ζε έλα ζηάδην επέθηαζεο πνπ ειάρηζηεο εγρώξηεο 

εηαηξείεο δηαζέηνπλ. 

Βαζηθόο ζθνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη ε απόπεηξα απνηίκεζεο ηεο αμίαο ηεο εηαηξείαο 

θαη ζπλεπώο ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο. Ζ JUMBO είλαη εηζεγκέλε ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ από ην 1997 θαη απνηειεί δηαρξνληθά κία από ηηο θαιύηεξεο 

επελδπηηθέο επηινγέο ηεο Διιεληθήο Υξεκαηηζηεξηαθήο Αγνξάο. Σα ηζρπξά ηεο 

ζεκειηώδε κεγέζε, ε αληίζηαζή ηεο ζηελ θξίζε θαη νη ζπλερείο πξνζπάζεηεο 

αλάπηπμήο ηεο, ηελ έρνπλ θέξεη ζην επίθεληξν ηόζν ησλ εγρώξησλ, όζν θαη ησλ 

δηεζλώλ επελδπηηθώλ νίθσλ. 

Δθαξκόδνληαο απνθιεηζηηθά ηηο κεζόδνπο απνηίκεζεο εηαηξηθήο αμίαο βάζεη ησλ 

ηακεηαθώλ ξνώλ, επηρεηξείηαη ε εθηίκεζε κηαο δίθαηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο 

JUMBO. ε έλα ηδηαηηέξσο δύζθνιν νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ θαη κε ηελ πνιηηηθή 

αζηάζεηα λα δεκηνπξγεί πξνβιεκαηηζκνύο γηα ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο, κηα 

πξνζπάζεηα απνηίκεζεο εηαηξηθήο αμίαο θαζίζηαηαη ηδηαηηέξσο δύζθνιε. Παξόια 

απηά, νη ππνινγηδόκελεο αμίεο (βάζεη ιεηηνπξγηθώλ θαη βάζεη ειεύζεξσλ ηακεηαθώλ 

ξνώλ), βξίζθνληαη κέζα ζην εύξνο απνηηκήζεσλ ησλ επελδπηηθώλ νίθσλ πνπ 

παξαθνινπζνύλ ην Διιεληθό Υξεκαηηζηήξην θαη ηελ πνξεία ηεο JUMBO. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην εύξνο ηηκήο βξίζθεηαη κεηαμύ €10,89 θαη €14,85 ηε ζηηγκή πνπ ην 

εύξνο απνηηκήζεσλ ησλ επελδπηηθώλ νίθσλ ην ηειεπηαίν εμάκελν θπκαίλεηαη από 

€10,60 έσο θαη €16,50, ελώ ε κέζε ηηκή ηεο κεηνρήο ην ηειεπηαίν ηξίκελν βξίζθεηαη 

ζην επίπεδν ησλ €10 πεξίπνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Ζ εηαηξεία JUMBO δεκηνπξγήζεθε ην 1986 από ηνλ Απόζηνιν Βαθάθε, ν νπνίνο 

επέζηξεςε ζηελ Διιάδα από ηελ Αίγππην. Αμηνπνηώληαο ηελ πξνγελέζηεξε εκπεηξία 

ηεο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο παηρληδηώλ El Greco, δεκηνύξγεζε κηα δπλακηθή 

αλαπηπζζόκελε εηαηξεία εηζαγσγήο θαη εκπνξίαο παηρληδηώλ ηδξύνληαο 

ππνθαηαζηήκαηα ζε πνιιά κέξε ηεο Διιάδαο.  

Χο ηόηε ν θιάδνο ησλ παηδηθώλ παηρληδηώλ απνηεινύληαλ από κηθξέο νηθνγελεηαθέο 

επηρεηξήζεηο δηάζπαξηεο ζηνλ Διιαδηθό ρώξν, κε κηθξά θαηαζηήκαηα ηνπηθήο 

εκβέιεηαο. Ζ ηδέα ηνπ JUMBO ήηαλ δηαθνξεηηθή θαη θαηλνηόκα γηα ηελ εγρώξηα 

αγνξά: δεκηνπξγία κεγάισλ θαηαζηεκάησλ πνπ ζύκηδαλ ζνππεξκάξθεη ζε κέγεζνο 

θαη ζπγθέληξσλαλ ηε κεγαιύηεξε πνηθηιία ζε παηρλίδηα. ύληνκα ε ηδέα εμαπιώζεθε 

θαη ζηαδηαθά ε επηρείξεζε βξέζεθε ζε όια ηα κέξε ηεο ρώξαο, εκπινπηίδνληαο 

ζπλερώο ηε γθάκα ησλ πξντόλησλ ηεο. ήκεξα ηα θαηαζηήκαηα JUMBO δηαζέηνπλ 

πέξαλ ησλ παηρληδηώλ έλα ηεξάζηην εύξνο πξντόλησλ πνπ θαιύπηνπλ ηόζν ηηο 

επνρηαθέο αλάγθεο, όζν θαη ηηο νηθηαθέο. 

Έλα ηδηαηηέξσο ηζρπξό ραξαθηεξηζηηθό ηεο JUMBO είλαη νη μερσξηζηέο δηαθεκίζεηο 

ηεο. Γηα πνιιά ρξόληα ην ζιόγθαλ «Πάκε JUMBO ηώξα» επηθξαηνύζε ζηα ρείιε 

ηόζν ησλ κηθξώλ, όζν θαη ησλ κεγάισλ. Σν δεκηνπξγηθό ηεο θάζε δηαθήκηζεο είλαη 

θαηά γεληθή νκνινγία ηδηαίηεξν θαη πνιιέο θνξέο πξσηνπνξηαθό, πξνθαιώληαο ηα 

ζρόιηα ηνπ αγνξαζηηθνύ θνηλνύ, είηε ζεηηθά, είηε αξλεηηθά. Σν ζίγνπξν είλαη όηη ε 

επηρείξεζε έρεη θαηαθέξεη κέζσ ησλ δηαθεκηζηηθώλ ηεο ζπνη ζην ξαδηόθσλν θαη 

ζηελ ηειεόξαζε, λα κελ πεξλάεη απαξαηήξεηε θαη λα βξίζθεηαη ζπλερώο ζην θέληξν 

ηνπ ελδηαθέξνληνο. Καζνξηζηηθή είλαη ε ζπλεηζθνξά ηεο δηαθεκηζηηθήο εηαηξείαο 

Pollen, ε νπνία είλαη ππεύζπλε γηα πνιιά ζπλερόκελα έηε ησλ δηαθεκίζεσλ ηεο 

JUMBO. 

Από απόςεσο επελδπηηθήο, ε JUMBO–Babyland είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αζελώλ από ην 1997 θαη ζηαδηαθά έρεη εμειηρζεί ζε κηα από ηηο πην επηθεξδείο θαη 

ζηαζεξέο επελδπηηθέο επηινγέο. Ζ επηρείξεζε ζήκεξα είλαη ν αδηαθηινλίθεηνο εγέηεο 

ηνπ θιάδνπ ησλ παηρληδηώλ θαη κηα από ηηο κεγαιύηεξεο εηαηξείεο ιηαληθώλ 

πσιήζεσλ ζηε ρώξα, κε παξνπζία ζην εμσηεξηθό θαη ζεκαληηθέο πξννπηηθέο 
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αλάπηπμεο. Λόγσ ηεο ζπλερνύο αύμεζεο ησλ κεγεζώλ ηεο, αθόκα θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο κεηά ην 2010, ε JUMBO 

θαηάθεξε λα εμειηρζεί ζε κηα από ηηο ηζρπξόηεξεο εγρώξηεο επηρεηξήζεηο. Ζ κεηνρή 

ηεο ζην ρξεκαηηζηήξην απνηειεί κηα από ηηο ειάρηζηεο πεξηπηώζεηο νη νπνίεο 

θαηάθεξαλ όρη κόλν λα δηαηεξήζνπλ ηελ αμία ηνπο, αιιά θαη λα ηελ απμήζνπλ 

πξνζθέξνληαο ζεηηθέο απνδόζεηο ζηνπο κεηόρνπο ηεο. 

Ζ παξνύζα κειέηε αθνξά ζηελ αλάιπζε θαη απνηίκεζε κηαο δίθαηεο ηηκήο ηεο 

κεηνρήο ηεο JUMBO. Σν επόκελν θεθάιαην πξνζθέξεη κηα αλαζθόπεζε ηεο ηδηαίηεξα 

πινύζηαο βηβιηνγξαθίαο πάλσ ζην ζέκα ηεο απνηίκεζεο ηεο εηαηξηθήο αμίαο. ην 

θεθάιαην 3 πξνζθέξεηαη κηα ζύλνςε ησλ βαζηθόηεξσλ κεζόδσλ απνηίκεζεο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηεο απνηίκεζεο βάζεη πξνεμόθιεζεο ξνώλ, ε νπνία θαη ζα απνηειέζεη 

ην βαζηθό εξγαιείν αλάιπζεο. ην ηέηαξην θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο. ην θεθάιαην 5 ππνινγίδεηαη ε αμία ηεο 

επηρείξεζεο βάζεη ησλ ππνδεηγκάησλ πνπ έρνπλ αλαθεξζεί θαη ζην θεθάιαην 6 

πξνζθέξνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

2.1 Ιζηοπική αναδπομή μεθόδων αποηίμηζηρ 

 

 

Σν 1938 ν Williams
1
δεκνζηεύεη ην βηβιίν ηνπ ζρεηηθά κε ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο. 

Δίλαη ηόηε πνπ γηα πξώηε θνξά γίλεηαη αλαθνξά ζηελ «εζσηεξηθή αμία» (intrinsic 

value) ηεο επηρείξεζεο θαη ζηε ζρέζε ηεο κε ηελ αγνξαία ηηκή. Σν ζπγθεθξηκέλν 

βηβιίν απνηειεί ηελ πξώηε νινθιεξσκέλε δηαηύπσζε ηεο κεζόδνπ εθηίκεζεο 

εηαηξηθήο αμίαο βάζεη ηεο πξνεμόθιεζεο ησλ κειινληηθώλ ρξεκαηνξνώλ πνπ ζα 

ιάβνπλ νη κέηνρνη ηεο επηρείξεζεο. Πξόθεηηαη γηα ηελ πξνεμόθιεζε ησλ ηακεηαθώλ 

ξνώλ (discounted cash flows) θαη νη ρξεκαηνξνέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη ηα 

αλακελόκελα κεξίζκαηα. 

ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην 1959 ν Gordon
2
 

παξνπζηάδεη ην ζεκειηώδεο άξζξν ηνπ ζρεηηθά κε ηα κεξίζκαηα, ηα θέξδε θαη ηηο 

ηηκέο ησλ κεηνρώλ. πλερίδνληαο ην ζθεπηηθό ηνπ Williams, εηζάγεη θαη ηα θέξδε ηεο 

επηρείξεζεο σο ρξεκαηνξνή πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απνηίκεζε ηεο 

αμίαο. Σν ππόδεηγκά ηνπ επεθηείλεηαη ζην άπεηξν θαη απνηειεί κηα δηελεθή ξάληα 

(perpetuity) κε ζηαζεξό εθηηκώκελν ξπζκό αλάπηπμεο. Ο ξπζκόο αλάπηπμεο, ην 

γλσζηό g, θαη ην ππόδεηγκά ηνπ απνηέιεζαλ ηε βάζε ηνπ Gordon Growth Model πνπ 

απνηειεί ηε βάζε όισλ ησλ κεζόδσλ απνηίκεζεο, κε πιήζνο παξαιιαγώλ λα 

ρξεζηκνπνηνύληαη έσο θαη ζήκεξα. 

Μηα ελαιιαθηηθή κέζνδνο απνηίκεζεο ηεο εζσηεξηθήο αμίαο ησλ κεηνρώλ πξνηάζεθε 

από ηνπο Graham and Dodd
3
ην 1934. Πξόθεηηαη γηα κηα ζπληεξεηηθή πξνζέγγηζε ε 

νπνία ππνζηεξίδεη όηη καθξνπξόζεζκα, ν πην ζεκαληηθόο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη 

ηελ πξαγκαηηθή εζσηεξηθή αμία κηαο κεηνρήο, είλαη ην κέζν αλακελόκελν θέξδνο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, εθείλν πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ε ηθαλόηεηα θαη ε δπλαηόηεηα ηεο 

                                                           
1
Williams, J. B. (1938). The theory of investment value (Vol. 36). Cambridge, MA: Harvard 

University Press. 
2
Gordon, M. J. (1959). Dividends, earnings, and stock prices. The Review of Economics and 

Statistics, 99-105. 
3
Graham, B., Dodd, D. L. F., &Cottle, S. (1934). Security analysis (pp. 44-45). New York: 

McGraw-Hill. 
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επηρείξεζεο λα παξάγεη θέξδε (earnings power), ηα νπνία λα δηαηεξνύληαη θαη λα κελ 

είλαη απξνζδηόξηζηα θαη επκεηάβιεηα. Απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο θηινζνθίαο 

επέλδπζεο βάζεη αμίαο (value investing), ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ απνηίκεζε ηεο 

πξαγκαηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, βάζεη ζπληεξεηηθώλ θαη ζηαζεξώλ 

εθηηκήζεσλ γηα ηελ ηθαλόηεηα λα παξαρζνύλ θέξδε ζην κέιινλ.  

Αξγόηεξα, ην 1962 νη ίδηνη
4
ζπλδύαζαλ ηε δηθή ηνπο ζθέςε κε ηηο κεζόδνπο 

απνηίκεζεο ησλ Williams θαη Gordon, ππνινγίδνληαο ηελ αμία κεηνρώλ πνπ έρνπλ 

ρακειή κεξηζκαηηθή απόδνζε ζην δηελεθέο. Θεκειηώδεο αξρή ησλ Graham, Dodd 

and Cottle είλαη ν ζπληεξεηηζκόο, θαζόηη είλαη δηάρπηε ε πίζηε ηνπο ζε όια ηνπο ηα 

ζπγγξάκκαηα όηη ζηελ εθηίκεζε ησλ κειινληηθώλ θεξδώλ, ππάξρεη κεγάιε 

αβεβαηόηεηα θαη ε παξακηθξή αιιαγή ζηηο εηζξνέο θαη ζηηο εθξνέο ζα έρεη 

ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ζηηο ππνινγηδόκελεο αμίεο. 

Σν 1965 ν Fama
5
 δεκνζηεύεη ηε ζεσξία ηνπ πεξί ηπραίνπ πεξηπάηνπ (random walk) 

ζηηο απνδόζεηο ησλ κεηνρώλ. Απηό απνηέιεζε ηελ αξρή γηα ηελ ακθηζβήηεζε ηεο 

νπζίαο όισλ ησλ πξνζπαζεηώλ απνηίκεζεο εηαηξηθώλ αμηώλ, θαζόηη νη κειινληηθέο 

ηνπο ξνέο αθνινπζνύλ έλα ηπραίν θαη κε πξνβιέςηκν κνλνπάηη. Δπεθηείλνληαο ηε 

ζεσξία ηνπ ν Fama κίιεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο αγνξάο – EMH (efficient 

market hypothesis) ηελ νπνία θαη δηαίξεζε ζηηο ηξεηο γλσζηέο ππνπεξηπηώζεηο: 

αζζελήο, κέηξηα θαη ηζρπξή κνξθή απνηειεζκαηηθόηεηαο.  

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δεθαεηηώλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζεκαληηθή πξόνδνο θαη ζε 

άιινπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία απνηίκεζεο εηαηξηθώλ αμηώλ. Οη 

δύν ζεκαληηθόηεξνη πξόνδνη αθνξνύλ, αθελόο ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο 

πιεξνθόξεζεο (financial reporting) θαη αθεηέξνπ ζηελ πξόνδν ηεο ηερλνινγίαο θαη 

ησλ ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ. αλ απνηέιεζκα, νη ζεκεξηλνί εξεπλεηέο θαη 

επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ έρνπλ έλα πην εύθνιν έξγν ζε ζρέζε κε ην παξειζόλ θαη 

κπνξνύλ λα ιάβνπλ ππόςε ηνπο θαη λα επεμεξγαζζνύλ έλα κεγαιύηεξν πιήζνο 

πιεξνθνξηώλ.  

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη αξρέο ηνπ 1990, εκθαλίζηεθε ε ηδέα ησλ 

ειεύζεξσλ ηακεηαθώλ ξνώλ FCFs (free cash flows). Σόζν νη Copel and etal αξρηθά ην 

                                                           
4
Graham, B., Dodd, D., &Cottle, S. (1962). Securities Analysis: Principles and Techniques 

5
Fama, E. F. (1965). Random walks in stock market prices. FinancialAnalystsJournal, 55-59. 
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1990 θαη ύζηεξα ην 1994
6
, όζν θαη νη Rappaport

7
 (1986), Stewart (1991)

8
 θαη Hackel 

and Livnant
9
 (1992) αλαθέξνληαη θαη εμεγνύλ ηηο ειεύζεξεο ηακεηαθέο ξνέο ζαλ 

ελαιιαθηηθό εξγαιείν απνηίκεζεο ηεο εηαηξηθήο αμίαο. Σε κεζνδνινγία ζπλέρηζε θαη 

νινθιήξσζε ν Damodaran ζε κηα ζεηξά άξζξσλ ηνπ από ην 1998 θαη κεηέπεηηα, όπνπ 

αλαιύεη ηε ζεκαζία ππνινγηζκνύ ηνπ θαηάιιεινπ πξνεμνθιεηηθνύ επηηνθίνπ 

(discount rate) θαη ηνπ επηηνθίνπ άλεπ θηλδύλνπ (risk free rate), ζπγθξίλνληαο ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ππνδεηγκάησλ πξνεμόθιεζεο FCFs θαη κεξηζκάησλ. 

Ζ αληηπαξάζεζε θαη ν ζθεπηηθηζκόο ζπλερίδεηαη δεθαεηίεο ηώξα, κε πιήζνο 

εξεπλεηηθώλ άξζξσλ ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηελ νξζόηεηα ηεο θάζε ζέζεο. ηελ 

παγθόζκηα βηβιηνγξαθία, αιιά θαη ζηελ πξαγκαηηθή αγνξά, ππάξρνπλ ακέηξεηεο 

πεξηπηώζεηο πνπ επηβεβαηώλνπλ ηελ θάζε πιεπξά: πεξηπηώζεηο επηηπρνύο εθηίκεζεο 

ησλ κειινληηθώλ ξνώλ, άξα θαη ηεο παξνύζαο αμίαο, αιιά  θαη πεξηπηώζεηο 

παηαγώδνπο απνηπρίαο εθηίκεζεο κειινληηθώλ ξνώλ θαη επηηνθίσλ θαη ζπλεπώο 

θαηαζηξνθηθνύ ππνινγηζκνύ ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο. 

 

2.2 Αναζκόπηζη βιβλιογπαθίαρ 

 

Ζ ζεκαζία ησλ ηακεηαθώλ ξνώλ ζηελ Διιεληθή επηρεηξεκαηηθή πξαγκαηηθόηεηα 

ήηαλ ππνβαζκηζκέλε κέρξη πξηλ ιίγα ρξόληα. Οη πεξηζζόηεξεο επηρεηξήζεηο 

ζρεκάηηδαλ κόλν εηήζην ηζνινγηζκό θαη απνηειέζκαηα ρξήζεο, αγλνώληαο ηελ 

ύπαξμε ινγαξηαζκνύ ηακεηαθώλ ξνώλ. Αθόκε θαη ζήκεξα νη πεξηζζόηεξεο κηθξέο 

επηρεηξήζεηο αγλννύλ ηε ζεκαληηθόηεηά ηνπ. Γηα απηό ην ιόγν ε εγρώξηα 

βηβιηνγξαθία παξνπζηάδεη κηα ρξνληθή πζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ 

εμσηεξηθνύ: έξεπλεο θαη επηζηεκνληθά άξζξα πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζεκαζία ησλ 

ηακεηαθώλ ξνώλ θαη ζηε ζύλδεζή ηνπο κε ηηο αγνξαίεο αμίεο εκθαλίδνληαη θπξίσο 

ζηα ηέιε ηνπ 1990 θαη έπεηηα. 

 

                                                           
6
Copeland Thomas, E., Koller, T., & Murrin, J. (1994). Valuation: measuring and managing 

the value of companies. Wiley frontiers in finance. 
7
Rappaport, A. (1986). Creating shareholder value: the new standard for business 

performance (Vol. 22).New York: Free press. 
8
Stewart, G. B. (1990). The quest for value: the EVA TM management guide. New York: Harper 

Business. 
9
Hackel, Kenneth S. and Joshua Livnat [1992], Cash Flow and Security Analysis, Homewood,  

BusinessOneIrwin. 
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ε έλα ζρεηηθό άξζξν πξηλ από 30 ρξόληα, νη Charitou and Venieris (1990) 

ππνγξακκίδνπλ ηε ζεκαζία θαη ηελ αλάγθε λα ζρεκαηίδνπλ νη Διιεληθέο 

επηρεηξήζεηο ινγαξηαζκό ηακεηαθώλ ξνώλ. Ο Kousenidis (2006) πξνηείλεη έλαλ 

ελαιιαθηηθό ηξόπν ππνινγηζκνύ ησλ επελδπηηθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

κέζσ ησλ ξνώλ πνπ ιακβάλνπλ νη κέηνρνη θαη νη θάηνρνη νκνιόγσλ.  

Ο Sharpe (2002) εμεηάδεη ηελ επίπησζε πνπ έρνπλ νη πξνβιέςεηο θεξδνθνξίαο ζηηο 

κεηνρηθέο αμίεο. ηε κειέηε ηνπ πξνζδηνξίδεη ηελ ύπαξμε πιεζσξηζκνύ (ππεξβνιήο) 

ζηηο εθηηκήζεηο κειινληηθήο θεξδνθνξίαο νη νπνίεο έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ην 

ιαλζαζκέλν ππνινγηζκό ζηελ αμία. Παξόια απηά, ππνζηεξίδεη όηη ην ιάζνο 

εθηίκεζεο πθίζηαηαη θαη ζηελ εθηίκεζε ησλ κειινληηθώλ επηηνθίσλ ζηελ αγνξά (πνπ 

επεξεάδνπλ ην πξνεμνθιεηηθό επηηόθην) πνπ ζεκαίλεη όηη ην καθξνπξόζεζκν 

απνηέιεζκα ζηελ εθηίκεζε ησλ κεηνρηθώλ αμηώλ εμνπδεηεξώλεηαη. 

Ο Fernandez (2007) ζπγθξίλεη 10 δηαθνξεηηθά ππνδείγκαηα απνηίκεζεο εηαηξηθήο 

αμίαο θαη θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα όηη όια ηα κνληέια ππνινγίδνπλ παξόκνηεο 

ζρεδόλ αμίεο. Ζ δηαθνξά ζηηο αμίεο εληνπίδεηαη ζην δηαθνξεηηθό ππνινγηζκό ηεο 

αμίαο ηεο θνξνινγηθήο αζπίδαο (tax shield) ε νπνία θαη επεξεάδεη αληηζηνίρσο ηελ 

ηειηθή αμίαο ηεο επηρείξεζεο. Οκνίσο, νη Liuetal. (2002) εθαξκόδνπλ ηε κεζνδνινγία 

απνηίκεζεο βάζεη πνιιαπιαζηαζηώλ (multiples) θαη αλαθαιύπηνπλ όηη ηα 

ζπγθεθξηκέλα ππνδείγκαηα επηηπγράλνπλ λα ππνινγίζνπλ ζσζηά ηηο κεηνρηθέο αμίεο. 

Οη Collinsetal. (1999) κειεηνύλ ηε ζεκαζία ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ζηελ απνηίκεζε ηεο 

αμίαο εηαηξεηώλ κε αξλεηηθή θεξδνθνξία θαη ππνζηεξίδνπλ όηη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί επηθνπξηθά, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε αμία ηεο επηρείξεζεο. 

Οη Francisetal. (2000) κειεηνύλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα απνηίκεζεο βάζε ηξηώλ 

δηαθνξεηηθώλ πξνζεγγίζεσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα κέζσ ησλ κεξηζκάησλ (dividend 

discount model), ησλ ειεύζεξσλ ηακεηαθώλ ξνώλ (free cash flows) θαη ησλ κε-

θαλνληθώλ θεξδώλ (abnormal earnings). Υξεζηκνπνηώληαο έλα δείγκα ζρεδόλ 3000 

παξαηεξήζεσλ, θαηαιήγνπλ όηη ην ηειεπηαίν ππόδεηγκα είλαη εθείλν πνπ αθελόο 

είλαη πην αθξηβέο θαη αθεηέξνπ παξέρεη θαιύηεξε εμήγεζε ζηηο κεηαβνιέο ησλ 

αγνξαίσλ ηηκώλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

ην άξζξν ηνπο νη Pinkowitzetal. (2006) εμεηάδνπλ ηε ζρέζε κεηαμύ ηεο εηαηξηθήο 

αμίαο θαη ησλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ ζε έλα δείγκα πεξίπνπ 35 θξαηώλ από όιν ηνλ 

θόζκν γηα κηα πεξίνδν 15 εηώλ. Δθαξκόδνληαο ηε κεζνδνινγία ησλ Fama and 



13 
 

French(1998) θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα, όηη αθελόο πθίζηαηαη κηα ζρέζε κεηαμύ 

ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ θαη εηαηξηθήο αμίαο, ε νπνία όκσο είλαη πην αδύλακε ζηα 

θξάηε πνπ δελ δηαζέηνπλ ηζρπξέο λνκνζεζίεο πξνζηαζίαο ησλ επελδπηώλ, 

επηβεβαηώλνληαο ηα πξνγελέζηεξα ζπκπεξάζκαηα ησλ LaPortaetal. (2002). 

ε κηα παξεκθεξή κειέηε, νη Bris and Cabolis (2008) αλαιύνπλ έλα δείγκα 506 

εμαγνξώλ από 39 ρώξεο θαη θαηαιήγνπλ ζε έλα πνιύ ελδηαθέξνλ ζπκπέξαζκα: όζν 

πην αλαπηπγκέλα είλαη ηα ινγηζηηθά πξόηππα θαη ε πξνζηαζία ησλ επελδπηώλ ζηε 

ρώξα-έδξα ηνπ αγνξαζηή, ηόζν κεγαιύηεξε είλαη ε ππεξαμία απνηίκεζεο ηεο 

απνξξνθεκέλεο επηρείξεζεο. Βέβαηα, νη Chalevas and Tzovas (2010) ππνζηήξημαλ 

όηη ε εηζαγσγή λέσλ θαη απζηεξόηεξσλ θαλόλσλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, δελ είρε 

θακία επίπησζε ζηελ εηαηξηθή απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ζηελ επεμεξγαζία ησλ 

θεξδώλ.   

Οη Karathanassis and Spilioti (2003) ζπγθξίλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα 

απνηίκεζεο ησλ παξαδνζηαθώλ ππνδεηγκάησλ (ζηα νπνία αλήθεη θαη ε απνηίκεζε 

βάζεη ηακεηαθώλ ξνώλ) κε λεόηεξεο κεζόδνπο πνπ ζηεξίδνληαη ζηε ινγηζηηθή αμία 

θαη ζηελ εθηίκεζε εθηάθησλ κε θαλνληθώλ θεξδώλ. Σν δείγκα ηνπο πεξηιακβάλεη 

εηαηξείεο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ. Ζ κειέηε ππνζηεξίδεη όηη νη 

δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγίεο εθηηκνύλ παξόκνηεο εηαηξηθέο αμίεο, ελώ ππάξρνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο πνπ ε κε παξαδνζηαθή κεζνδνινγία ππεξηεξεί ζηελ 

αθξίβεηα απνηίκεζεο. ε παξόκνην ύθνο, ην άξζξν ησλ Vergos etal. (2013) ζπγθξίλεη 

ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ππνδεηγκάησλ βάζεη ηακεηαθώλ ξνώλ κε εθείλε ηνπ 

OhlsonRIM. Σν δείγκα είλαη από ηελ Διιεληθή αγνξά θαη θαιύπηεη κηα κεγάιε 

πεξίνδν, από ην 1969 έσο ην 2001, θαηαιήγνληαο ζην γεγνλόο όηη θαη νη δπν 

πξνζεγγίζεηο είλαη αμηόπηζηεο θαη αιιεινζπκπιεξώλνληαη, ρξεζηκνπνηώληαο ηόζν ηα 

ζηνηρεία ησλ εηαηξηώλ (κηθξννηθνλνκηθά), όζν θαη ηα ζηνηρεία ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο 

(καθξννηθνλνκηθά).  

Έλα αθόκε άξζξν πνπ επηθεληξώλεηαη ζηελ εγρώξηα αγνξά, είλαη εθείλν ησλ 

Dimitropoulos etal. (2010) νη νπνίνη εμεηάδνπλ ηε ζπζρέηηζε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο 

ηηκήο κε ηα ινγηζηηθά θέξδε ή ηηο ηακεηαθέο ξνέο. Ζ αμία ησλ επηρεηξήζεσλ δείρλεη 

λα επεξεάδεηαη από ηηο κεηαβνιέο ζηα θέξδε, παξά ζηηο ηακεηαθέο ξνέο 

ππνβαζκίδνληαο ηε ζεκαζία ησλ ηειεπηαίσλ ζηνλ θαζνξηζκό ηεο αμίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Ζ ζεκαζία ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο πνηόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ησλ θεξδώλ 
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επηβεβαηώλεηαη θαη από ηνπο Gaio and Raposo (2011) ζε έλα άξζξν κε έλα ηεξάζηην 

δείγκα 7000 επηρεηξήζεσλ από 38 θξάηε. 

Ζ επαηζζεζία ησλ ππνδεηγκάησλ απνηίκεζεο βάζεη ηακεηαθώλ ξνώλ είλαη έλα αθόκε 

δήηεκα πνπ απαζρνιεί ηνπο εξεπλεηέο. Ο Steiger (2008) εθαξκόδεη ην ππόδεηγκα 

απνηίκεζεο βάζεη ηακεηαθώλ ξνώλ θαη θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα όηη παξέρεη 

αμηόπηζηεο πξνζεγγίζεηο ζηελ πξαγκαηηθή αμία ησλ επηρεηξήζεσλ. Τπνζηεξίδεη όκσο 

όηη ε παξακηθξή απόθιηζε από ηηο ππνζέζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο (ζρεηηθά κε ηηο 

κειινληηθέο ξνέο θαη ην επηηόθηα πξνεμόθιεζεο), νδεγνύλ ζε δξαζηηθέο αιιαγέο ζηηο 

ππνινγηδόκελεο αμίεο. 

Οη Papaioannou and Travlos (2000) κειεηνύλ ηελ επίπησζε πνπ έρνπλ νη 

αλαθνηλώζεηο ηεο θεξδνθνξίαο θαη ησλ κεξηζκάησλ ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρώλ θαη 

θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα όηη  δελ πθίζηαηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμύ ησλ δύν κεγεζώλ. Απηό ζεκαίλεη όηη νη επελδπηέο δελ επεξεάδνληαη θαη δελ 

αληηδξνύλ ζηηο αλαθνηλώζεηο θεξδνθνξίαο, γεγνλόο πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε 

ζεκειηώδε αξρή απνηίκεζεο ηεο πξαγκαηηθήο εηαηξηθήο αμίαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ 

 

3.1 Πεπί μεθόδων αποηίμηζηρ εηαιπικήρ αξίαρ 

 

Ζ κέζνδνο πξνεμόθιεζεο ηακεηαθώλ ξνώλ είλαη ε πην δηαδεδνκέλε δηαδηθαζία 

απνηίκεζεο εηαηξηθήο αμίαο θαη απνηειεί ηε βάζε πνιιώλ άιισλ ζπλαθώλ κεζόδσλ 

απνηίκεζεο. Με ηνλ όξν αποηίμηζη (valuation), ελλνείηαη κηα νινθιεξσκέλε 

δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο ζημεπινήρ αξίαρ (present value) κηαο επηρείξεζεο ή θαη ελόο 

ζπγθεθξηκέλνπ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ηεο. ύκθσλα κε ηνπο Palepuetal. (2004) ε 

«απνηίκεζε είλαη ε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ησλ πξνβιέςεσλ ζε κηα εθηίκεζε γηα ηελ 

αμία ηεο επηρείξεζεο». θνπόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο είλαη ε εμαγσγή κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ηηκήο (ή ελόο εύξνπο ηηκώλ), όζνλ αθνξά ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο 

επηρείξεζεο. Με απηό ηνλ ηξόπν νδεγνύκαζηε ζε ηξία πηζαλά ζελάξηα: 

- Ζ κεηνρή έρεη κηα δίκαιη ηιμή (fair value), δειαδή ε αγνξαία αμία είλαη ίζε κε 

ηελ ππνινγηδόκελε 

- Ζ κεηνρή είλαη ςποηιμημένη (undervalued), δειαδή ε αγνξαία αμία είλαη 

ρακειόηεξε ηεο ππνινγηδόκελεο 

- Ζ κεηνρή είλαη ςπεπηιμημένη (overvalued), δειαδή ε αγνξαία αμία είλαη 

πςειόηεξε ηεο ππνινγηδόκελεο 

Δπηπξνζζέησο, ε ζεκεξηλή αμία κηαο επηρείξεζεο ελζσκαηώλεη θαη ηηο κειινληηθέο 

πξνζδνθίεο, είηε ζεηηθέο είηε αξλεηηθέο. Με άιια ιόγηα, ηπρόλ δηαθνξέο κεηαμύ ηεο 

ηξέρνπζαο αγνξαίαο αμίαο θαη ηεο ππνινγηδόκελεο, ζα πξέπεη λα αμηνινγνύληαη όρη 

κόλν κε πνζνηηθά, αιιά θαη πνηνηηθά θξηηήξηα πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνύλ ππόςε όιεο 

νη παξάκεηξνη. 

Σα ζπκπεξάζκαηα θάζε δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο έρνπλ πνιιαπινύο παξαιήπηεο. 

ηελ πεξίπησζε ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηώλ (όπσο ε JUMBO) ππάξρνπλ νη κέηνρνη 

(ηδηώηεο θαη ζεζκηθνί) νη νπνίνη ρξεηάδνληαη έλα ζπγθξηηηθό ζηνηρείν (benchmark), 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπλ ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο επέλδπζήο ηνπο. 

Πέξα από ην πξνθαλέο, ππάξρνπλ θαη άιιεο εθαξκνγέο, όπσο γηα παξάδεηγκα ε 

αλάγθε αμηνιόγεζεο ηνπ έξγνπ ηεο δηνίθεζεο θαη ε ζρέζε ηεο κε ηνπο κεηόρνπο. 
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Δπίζεο, ε απνηίκεζε ηεο εηαηξηθήο αμίαο είλαη απαξαίηεηε ζε θάζε πξνζπάζεηα 

εμαγνξάο ή θαη ζπγρώλεπζεο κεηαμύ επηρεηξεκαηηθώλ κνλάδσλ. 

Δλώ όκσο ζηε ζεσξία ε απνηίκεζε είλαη εύθνιε, ζηελ πξάμε απνδεηθλύεηαη ζπλήζσο 

πξνβιεκαηηθή. Ζ παγθόζκηα εκπεηξία πεξηέρεη πιήζνο απνηπρεκέλσλ πξνζπαζεηώλ 

απνηίκεζεο, θαηά ηηο νπνίεο ε ππνινγηδόκελε ζεκεξηλή αμία απνδείρζεθε 

ιαλζαζκέλε, ζπλήζσο ππεξεθηηκώληαο ηα δεδνκέλα. 

Σα ππνδείγκαηα απνηίκεζεο (valuation models) πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηε 

βηβιηνγξαθία είλαη πνιιά, αιιά ζπλήζσο δηαθέξνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ιεπηνκέξεηεο. 

Δπηρεηξώληαο λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηα ππνδείγκαηα ζα κπνξνύζακε λα 

μερσξίζνπκε δύν βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

- Σα απόιπηα ππνδείγκαηα απνηίκεζεο (absolute evaluation models) 

- Σα ζρεηηθά ππνδείγκαηα απνηίκεζεο (relative valuation models) 

Βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ησλ απόιπησλ ππνδεηγκάησλ απνηίκεζεο είλαη ε πξνζπάζεηά 

ηνπο λα ππνινγίζνπλ κηα πξαγκαηηθή – εζσηεξηθή αμία (intrinsic or true value) 

ρξεζηκνπνηώληαο απνθιεηζηηθά ηα ζεκειηώδε δεδνκέλα (fundamentals) ηεο 

επηρείξεζεο. Σα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ρξεζηκνπνηνύληαη πξνθεηκέλνπ λα 

ππνινγηζηεί ε παξνύζα αμία όισλ ησλ κειινληηθώλ πξνζδνθώκελσλ ξνώλ. Αλάινγα 

κε ηα ζεκειηώδε πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη δίλεηαη θαη ε νλνκαζία ζηε κέζνδν 

απνηίκεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη βαζηθόηεξεο κέζνδνη πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ 

θαηεγνξία είλαη: 

- Ζ κέζνδνο πξνεμόθιεζεο ησλ κεξηζκάησλ (dividend discount model) 

- Ζ κέζνδνο πξνεμόθιεζεο ησλ ηακεηαθώλ ξνώλ (discount cash flow model) 

- Ζ κέζνδνο ππεξθεξδώλ (residual income valuation model) 

- Ζ κέζνδνο ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ (asset-based model) 

Ζ δεύηεξε κέζνδνο, απηή ηεο πξνεμόθιεζεο ησλ ηακεηαθώλ ξνώλ, είλαη ε κέζνδνο 

βάζεη ηεο νπνίαο ζα επηρεηξεζεί αξγόηεξα ε απνηίκεζε ηεο αμίαο ηεο JUMBO. 

ε αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ ππνδείγκαηα απνηίκεζεο, ηα ζρεηηθά ππνδείγκαηα 

ιεηηνπξγνύλ ζπγθξίλνληαο ηηο επηρεηξήζεηο κεηαμύ ηνπο.  Βαζηθή κεζνδνινγία ηνπο 

απνηειεί ε ρξήζε πνιιαπιαζηαζηώλ θαη αξηζκνδεηθηώλ (multiples and ratios) 

ζπγθξίλνληαο ηα ζηνηρεία νκνεηδώλ επηρεηξήζεσλ θαη εμάγνληαο ηηκέο απνηίκεζεο νη 
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νπνίεο πξνθαλώο επεξεάδνληαη από ηηο ηξέρνπζεο απνηηκήζεηο ηεο αγνξάο. ηελ 

πξάμε κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ πιήζνο ζρεηηθώλ αξηζκνδεηθηώλ ζηε δηαδηθαζία 

απνηίκεζεο. Πην ζπρλά, πξαγκαηνπνηνύληαη απνηηκήζεηο:  

- Βάζε ηνπ δείθηε Ρ/Δ, ήηνη Αγνξαία Σηκή/Κέξδε αλά κεηνρή (Price/Earnings) 

- Βάζε ηνπ δείθηε P/BV
10

, ήηνη Αγνξαία Σηκή/Λνγηζηηθή αμία Μεηνρήο 

(Price/Book Value) 

Ζ επηινγή ελόο ππνδείγκαηνο απνηίκεζεο είλαη απνηέιεζκα ηόζν ησλ ηδηαίηεξσλ 

εηαηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ, όζν θαη ησλ πξνζέζεσλ ησλ εθηηκεηώλ. Γηα παξάδεηγκα, 

νη κε εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο, δε δύλαηαη λα απνηηκεζνύλ βάζε αξηζκνδεηθηώλ. 

Αληηζηνίρσο, ε ρξήζε κόλν ελόο απόιπηνπ ππνδείγκαηνο κπνξεί λα κελ θαηαθέξεη λα 

ιάβεη ππόςε ηηο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηηο παξνύζεο θαη κειινληηθέο δπλαηόηεηεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ. Παξόια απηά, είλαη γεγνλόο όηη ηα απόιπηα ππνδείγκαηα 

απνηίκεζεο ζεσξνύληαη όηη απνηεινύλ ηε βάζε θάζε δηαδηθαζίαο απνηίκεζεο θαη 

αληηπξνζσπεύνπλ ηελ αθαδεκατθή νξζνδνμία.  

 

3.2 Πποεξόθληζη Σαμειακών Ροών 

 

πσο ήδε αλαθέξζεθε, ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ζα εθαξκόζεη ηε κέζνδν 

πξνεμόθιεζεο ησλ ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο επηρείξεζεο JUMBO. Ζ κέζνδνο απηή καδί 

κε εθείλε ηεο απνηίκεζεο ησλ κεξηζκάησλ, είλαη καθξάλ νη πην δηαδεδνκέλεο ηόζν ζε 

αθαδεκατθό, όζν θαη ζε επαγγεικαηηθό επίπεδν. Σν βαζηθό ηεο πιενλέθηεκα όκσο 

είλαη ε δπλαηόηεηα εθαξκνγήο ηεο ζε θάζε πεξίπησζε, γεγνλόο πνπ δελ ηζρύεη γηα ηε 

κέζνδν βάζεη κεξηζκάησλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε είηε δελ πιεξώλεη 

κεξίζκαηα, είηε απηά δελ παξνπζηάδνπλ θάπνηα πξνβιέςηκε θαλνληθόηεηα.  

Ζ κέζνδνο πξνεμόθιεζεο ησλ ηακεηαθώλ ξνώλ (από δσ θαη ζην εμήο DCF, 

Discounted Cash Flow) πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ρξεηάδεηαη ηα παξαθάησ 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία: 

- Σηο αλάινγεο ηακεηαθέο ξνέο: είηε ηηο ιεηηνπξγηθέο ξνέο (operating cash flows) 

είηε ηηο ειεύζεξεο ηακεηαθέο ξνέο (free cash flows) 
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Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο είλαη εμίζνπ γλσζηόο σο M/BV (Market/Book Value) 
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- Σν πξνεμνθιεηηθό επηηόθην (discount rate) 

- Σελ ππνιεηκκαηηθή αμία (residual value) 

Δθόζνλ ζπιιερζνύλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ηόηε ππνινγίδεηαη ε παξνύζα αμία όισλ 

ησλ πξνβιεπόκελσλ ξνώλ γηα κηα πεξίνδν 5 έσο 7 εηώλ θαηά ηε ζπλήζε πξαθηηθή. Ζ 

δπζθνιία εθηίκεζεο, έγθεηηαη ζην ζσζηό ππνινγηζκό όισλ ησλ παξαπάλσ 

δεδνκέλσλ, ε νπνία ζα αλαιπζεί ζηε ζπλέρεηα ηεο κειέηεο. Ζ παξνύζα αμία 

ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

𝛱𝛼𝜌𝜊ύ𝜍𝛼 𝛢𝜉ί𝛼 =   
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑡

𝑖=1

 

όπνπ, t είλαη ην έηνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ξνήο (σο ην ηέινο ηεο πεξηόδνπ 

πξόβιεςεο), CF είλαη ε αλαινγνύζα ηακεηαθή ξνή θαη r είλαη ην πξνεμνθιεηηθό 

επηηόθην. 

 

 

3.3 Η διαθοπά μεηαξύ Λειηοςπγικών και Δλεύθεπων Σαμειακών Ροών 

 

Ζ θάζε επηρείξεζε από ηελ ίδξπζή ηεο έρεη ζαλ βαζηθό ζθνπό ηε δεκηνπξγία 

ζηαζεξώλ θαη ίζσο απμαλόκελσλ θεξδώλ. Με ηνλ όξν θέξδε, ζπλήζσο 

αλαθεξόκαζηε ζηα ινγηζηηθά θέξδε πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηεο θάζε επηρείξεζεο. Σα ινγηζηηθά θέξδε όκσο δελ ζπλεπάγεηαη όηη αληηζηνηρνύλ 

πάληα θαη ζε παξόκνηα ηθαλόηεηα παξαγσγήο ηακεηαθώλ ξνώλ, ήηνη πξαγκαηηθώλ 

ξνώλ ζε κεηξεηά. Ζ ηθαλόηεηα παξαγσγήο ηακεηαθώλ ξνώλ αληί θεξδώλ, απνηειεί 

κηα πην νξζνινγηθή επηινγή γηα ηελ εθηίκεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο 

επηρείξεζεο, θαζόηη δελ επεξεάδνληαη από ινγηζηηθά κεγέζε όπσο νη απνζβέζεηο. 

Καη νη δύν κέζνδνη επηθεληξώλνληαη ζηελ ηθαλόηεηα ηεο επηρείξεζεο λα παξάγεη 

πξαγκαηηθέο ξνέο, πξνζεγγίδνληαο κε παξαπιήζην ηξόπν ην θαηάιιειν κέγεζνο 
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ππνινγηζκνύ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ιεηηνπξγηθέο ξνέο (operating cash flows)
11

 

ππνινγίδνληαη βάζε ηνπ ηύπνπ: 

OCF = Λειηοςπγικά Κέπδη + Αποζβέζειρ – Φόποι ± Αλλαγέρ ζηο   Κεθάλαιο Κίνηζηρ 

= ΔΒΙΤ (1-t) +Αποζβέζειρ± Αλλαγέρ ζηο   Κεθάλαιο Κίνηζηρ(1) 

 

Σν Κεθάιαην Κίλεζεο ηζνύηαη κε ηε δηαθνξά ηνπ Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ 

κείνλ ησλ Βξαρππξόζεζκσλ Τπνρξεώζεσλ θαη θαηαδεηθλύεη ην θεθάιαην πνπ 

ρξεηάδεηαη ε θάζε επηρείξεζε γηα λα ιεηηνπξγήζεη.. Οη ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο 

ζηελ πξάμε ηζνύληαη κε ηα ξεπζηά δηαζέζηκα πνπ ζα παξακείλνπλ ζηελ επηρείξεζε 

κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε όισλ ησλ πξνβιεπόκελσλ αλαπηπμηαθώλ θαη 

θεξδνζθνπηθώλ ηεο επελδύζεσλ, θαζώο θαη θπζηθά κεηά ηελ θάιπςε όισλ ησλ 

ιεηηνπξγηθώλ ηακεηαθώλ ηεο αλαγθώλ . Οη επελδπηηθέο θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο ηεο επηρείξεζεο απνθιείνληαη από ηνλ ππνινγηζκό ησλ ιεηηνπξγηθώλ 

θεξδώλ, θαζώο ζθνπόο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο είλαη λα εθηηκήζεη ηελ 

πξαγκαηηθή απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο επηρείξεζεο όζνλ αθνξά ζην βαζηθό ηεο 

ιεηηνπξγηθό αληηθείκελν (core business).  

Με απηό ην ζθεπηηθό, ε θάζε επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη ζε θάπνην ηνκέα όπνπ 

παξάγεη έλα πξντόλ/ππεξεζία θαη ζθνπόο ηεο ρξήζεο ησλ ιεηηνπξγηθώλ ξνώλ είλαη λα 

εθηηκεζεί ε ηθαλόηεηά ηεο λα παξάγεη ηακεηαθέο ξνέο νη νπνίεο ζα εκθαληζηνύλ θαη 

ζηηο ηξεηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ινγαξηαζκνύ ηακεηαθώλ ξνώλ (ιεηηνπξγηθέο, 

επελδπηηθέο, ρξεκαηννηθνλνκηθέο). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζθνπόο ησλ ιεηηνπξγηθώλ 

ξνώλ είλαη λα: 

- Καιύςνπλ ηα ιεηηνπξγηθά ηεο έμνδα 

- Υξεκαηνδνηήζνπλ ηηο επελδπηηθέο ηεο δξαζηεξηόηεηεο ζην κέιινλ 

- Ηθαλνπνηήζνπλ ηηο δαλεηαθέο ηεο αλάγθεο, ηελ πιεξσκή κεξηζκάησλ, θαζώο 

θαη ηελ πηζαλή εμαγνξά κεηνρώλ  

ε επέθηαζε ηνπ παξαπάλσ ζθεπηηθνύ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε ελαιιαθηηθή εθηίκεζε 

ησλ ηακεηαθώλ ξνώλ πνπ νλνκάδνληαη ειεύζεξεο ηακεηαθέο ξνέο (free cash flows). 

                                                           
11

Δλαιιαθηηθέο νλνκαζίεο είλαη επίζεο θαη cash flow from operations, cash flow from 

operating activities θαη free cash flows from operations. 
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ηελ νπζία ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ δηαθέξεη από εθείλνλ ησλ ιεηηνπξγηθώλ ξνώλ κόλν 

ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ πνζνύ πνπ δηαηίζεηαη γηα θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο
12

 (γλσζηέο 

σο Capex, Capital Expenditures): 

FCF = OCF–Capex   (2) 

Οη ειεύζεξεο ηακεηαθέο ξνέο έρνπλ ην πιενλέθηεκα όηη πεξηιακβάλνπλ όιεο ηηο 

ηακεηαθέο ξνέο πνπ είλαη δηαζέζηκεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηόζν ησλ κεηόρσλ (share 

holders), όζν θαη ησλ θαηόρσλ ηίηισλ ρξένπο (bondholders) ηεο επηρείξεζεο.  

ηελ παξνύζα εξγαζία ζα εθηηκεζεί ε αμία ηεο κεηνρήο ηεο JUMBO βάζεη ηόζν ησλ 

ιεηηνπξγηθώλ, όζν θαη ησλ ειεύζεξσλ ξνώλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγηζζεί κε ηε 

κεγαιύηεξε δπλαηή αθξίβεηα ε ηηκή ηεο. 

 

3.4 Η Τπολειμμαηική Αξία 

 

Κνηλό ραξαθηεξηζηηθό όισλ ησλ απόιπησλ κεζόδσλ απνηίκεζεο είλαη ε πξόβιεςε 

ησλ ζρεηηθώλ ξνώλ γηα έλα ρξνληθό νξίδνληα θαη ν ππνινγηζκόο ηεο παξνύζαο ηνπο 

αμίαο. Γεκηνπξγείηαη ην εύινγν εξώηεκα ζρεηηθά κε ην ηη ζπκβαίλεη κεηά ην 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό νξίδνληα, ν νπνίνο ζπλήζσο είλαη 5 έηε (θαη δελ μεπεξλάεη ηα 

10 έηε). Ζ επηρείξεζε αλακέλεηαη λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί θαη κεηά ην πέξαο ηεο 

πεξηόδνπ πξόβιεςεο θαη γηα απηό ην ιόγν πθίζηαηαη ε αλάγθε λα ππνινγηζηεί ε αμία 

ηεο γηα ηελ ππόινηπε κειινληηθή πεξίνδν. Ζ ζπγθεθξηκέλε αμία απνηειεί ηελ 

ππνιεηκκαηηθή αμία ηεο επηρείξεζεο (residual value). 

Ο ππνινγηζκόο ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο εκπεξηέρεη κεγάιν πεξηζώξην θηλδύλνπ θαη 

αβεβαηόηεηαο, ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη αθνξά ζε ξνέο πνπ αλακέλεηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ ζε καθξηλό ρξνληθό νξίδνληα. Ζ εθηίκεζε γηα ηε κειινληηθή 

πνξεία ησλ ηακεηαθώλ ξνώλ πέξα ηεο αξρηθήο πεξηόδνπ πξόβιεςεο απαηηεί εκπεηξία 

θαη γλώζε, ηόζν ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο εηαηξείαο, όζν θαη ηνπ θιάδνπ 

δξαζηεξηόηεηάο ηεο. Δίλαη πξνθαλέο όηη ε ππεξεθηίκεζε (ππνεθηίκεζε) ησλ 

κειινληηθώλ δπλαηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο, ζα νδεγήζεη ζηνλ ππνινγηζκό κηαο 

κεγαιύηεξεο (κηθξόηεξεο) παξνύζαο αμίαο ζήκεξα. Ο καζεκαηηθόο ηξόπνο 

                                                           
12

ηελ πξάμε αθνξά ηηο επελδύζεηο ηηο επηρείξεζεο  
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ππνινγηζκνύ ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο, ηζνύηαη κε ηελ ηακεηαθή ξνή ηνπ ηειεπηαίνπ 

έηνπο ζπλππνινγίδνληαο έλα ξπζκό αύμεζεο απηήο (growth rate) γηα ηα ππόινηπα έηε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, εθαξκόδεηαη ν παξαθάησ ηύπνο: 

𝛶𝜋𝜊𝜆휀𝜄𝜇𝜇𝛼𝜏𝜄𝜅ή 𝛢𝜉ί𝛼𝑡 =
𝐶𝐹𝑡+1

𝑟−𝑔
=

𝐶𝐹𝑡×𝑔

𝑟−𝑔
(3) 

όπνπ t είλαη ην ηειεπηαίν έηνο ηεο πεξηόδνπ πξόβιεςεο, CF είλαη νη αλαινγνύζεο 

ηακεηαθέο ξνέο (OCF ή FCF), g είλαη ην πνζνζηό αύμεζεο θαη r είλαη ην 

πξνεμνθιεηηθό επηηόθην.  

Ο καζεκαηηθόο ηύπνο απνηειεί ζηελ νπζία κηα δηελεθή ξάληα (perpetuity) ζηελ νπνία 

γίλνληαη νη απαξαίηεηεο ππνζέζεηο, ηόζν όζνλ αθνξά ζην πξνεμνθιεηηθό επηηόθην, 

όζν θαη ζην ξπζκό αύμεζεο. Να ζεκεησζεί όηη δελ είλαη απαξαίηεην ηα ζπγθεθξηκέλα 

πνζνζηά λα είλαη ίδηα κε εθείλα πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο 

παξνύζαο αμίαο ησλ ελδηάκεζσλ ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο αξρηθήο πεξηόδνπ πξόβιεςεο. 

 

3.5 Σο Πποεξοθληηικό Δπιηόκιο 

 

Σν πξνεμνθιεηηθό επηηόθην (discount rate) είλαη εθείλν ην πνζνζηό επηηνθίνπ ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο παξνύζαο αμίαο ησλ κειινληηθώλ 

ηακεηαθώλ ξνώλ. Ζ ζσζηή εθηίκεζε ηνπ πξνεμνθιεηηθνύ επηηνθίνπ είλαη 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ζηνλ ππνινγηζκό ηεο αμίαο ηεο κεηνρήο. Ζ ζρέζε ηνπ 

επηηνθίνπ κε ηελ ππνινγηδόκελε ηειηθή αμία είλαη αληηζηξόθσο αλάινγε: έλα πςειό 

επηηόθην νδεγεί ζε κείσζε ηεο ζεκεξηλήο παξνύζαο αμίαο θαη αληηζηξόθσο. Γηα 

πνιινύο εξεπλεηέο ην πξνεμνθιεηηθό επηηόθην παίδεη ην ζεκαληηθόηεξν ξόιν ζηε 

δηαδηθαζία απνηίκεζεο, θαζώο επεξεάδεη όινπο ηνπο ππνινγηζκνύο. ηελ πξάμε 

όκσο ε ζσζηή εθηίκεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επηηνθίνπ, δελ είλαη θαζόινπ εύθνιε 

ππόζεζε. 

Σν ζθεπηηθό πίζσ από έλα ζσζηό πξνεμνθιεηηθό επηηόθην, είλαη όηη ζα πξέπεη λα 

εκπεξηέρεη ην πξαγκαηηθό θόζηνο επθαηξίαο (opportunity cost) πνπ αλαιακβάλεη ν 

εθάζηνηε επελδπηήο πνπ ζα επελδύζεη ζηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε. Σν 

ζπγθεθξηκέλν επηηόθην δελ αλαθέξεηαη πνπζελά θαη ππνινγίδεηαη βάζεη ελόο 

κεζνζηαζκηθνύ πνζνζηνύ πνπ θαιύπηεη ην θόζηνο ηόζν ησλ ηδίσλ (equity), όζν θαη 
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ησλ μέλσλ (debt) θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο. Πξόθεηηαη γηα ην γλσζηό weighted 

average cost of capital (WACC) πνπ δίλεηαη από ηνλ ηύπν: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟𝑒
𝐸

𝐸+𝐷
+ 𝑟𝑑

𝐷

𝐸+𝐷
 1 − 𝑡   (4) 

όπνπ, Δ είλαη ην ζύλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, D είλαη ην ζύλνιν ησλ μέλσλ 

θεθαιαίσλ, re είλαη ην θόζηνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, rd είλαη ην θόζηνο ησλ μέλσλ 

θεθαιαίσλ θαη, t είλαη ην πνζνζηό θόξνπ. Τπνινγίδνπκε ην WACC κεηά ηελ 

αθαίξεζε ησλ θόξσλ, θαζόηη νη ηακεηαθέο ξνέο (θαη νη OCF θαη νη FCF) είλαη 

απαιιαγκέλεο  ηνπ θόξνπ.  

Σν αθξηβέο πνζνζηό ηνπ WACC δελ παξακέλεη ζηαζεξό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηόδνπ εθηίκεζεο. Πέξα από ηα ηδηαίηεξα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, ππάξρνπλ θαη 

εμσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ ην επεξεάδνπλ έκκεζα, όπσο ην επίπεδν ησλ επηηνθίσλ, ν 

πιεζσξηζκόο, θαζώο θαη νη γεληθόηεξεο καθξννηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο.  

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ θόζηνπο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ re (ζπζηαηηθό ηνπ WACC) ζα 

εθαξκνζηεί ην ζεσξεηηθό κνληέιν απνηίκεζεο θεθαιαηνπρηθώλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη 

γλσζηό σο Capital Asset Pricing Model (CAPM). ύκθσλα κε ην CAPM ε 

αλακελόκελε απόδνζε κηαο κεηνρήο ηζνύηαη κε: 

E(r)=Rf + β (Rm – Rf)  (5) 

όπνπ Rf είλαη ην επηηόθην άλεπ θηλδύλνπ, β είλαη ν ζπζηεκαηηθόο
13

 θίλδπλνο ηεο 

κεηνρήο θαη Rm είλαη ε κέζε απόδνζε ηεο αγνξάο.  

Σν ζθεπηηθό ηνπ CAPM είλαη απιό: ν θάζε επελδπηήο πξνζδνθά κηα κεγαιύηεξε 

απόδνζε από κηα κεηνρή όζν κεγαιύηεξνο είλαη θαη ν ζπζηεκαηηθόο θίλδπλνο, ν 

νπνίνο εθθξάδεηαη από ην β, πξνθεηκέλνπ λα αληακεηθζεί γηα ηνλ θίλδπλν πνπ 

αλαιακβάλεη. Ζ δηαθνξά Rm – Rf, γλσζηή θαη σο αζθάιηζηξν αγνξάο (market 

premium ή risk premium) αληηπξνζσπεύεη ηελ ππεξαπόδνζε (ππναπόδνζε) ηεο 

αγνξάο, ζηελ νπνία δηαπξαγκαηεύεηαη ε κεηνρή. Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο 

αλάιπζεο, σο θαηαιιειόηεξνο δείθηεο ηεο αγνξάο ζα ιεθζεί ν Γεληθόο Γείθηεο ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ, ζηνλ νπνίν δηαπξαγκαηεύεηαη ε κεηνρή ηεο JUMBO. 

                                                           
13

Εναλλακτικά του όρου ςυςτθματικόσ χρθςιμοποιείται επίςθσ και ο όροσ ςυςτθμικόσ, ωσ 
μετάφραςθ του αγγλικοφ systemic risk. 
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Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ θόζηνπο ησλ δαλεηαθώλ θεθαιαίσλ rd (ζπζηαηηθό ηνπ 

WACC), ζα ιεθζνύλ ππόςε όιεο νη δαπάλεο πνπ δεκηνπξγνύληαη ζηελ επηρείξεζε, 

σο απνηέιεζκα ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα 

ππνινγηζζεί ν ινγαξηαζκόο Υξεσζηηθώλ Σόθσλ θαη πλαθώλ Δμόδσλ από ηα εηήζηα 

Απνηειέζκαηα Υξήζεο ζε ζρέζε κε ηα ζπλνιηθά δαλεηαθά θεθάιαηα πνπ πθίζηαληαη, 

πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ην κέζν επηηόθην δαλεηαθνύ θόζηνπο ηεο JUMBO. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην κέζν επηηόθην ζα ηζνύηαη κε: 

𝛭έ𝜍𝜊 𝛦𝜋𝜄𝜏ό𝜅𝜄𝜊 (𝑟𝑑) =
𝛸𝜌휀𝜔𝜍𝜏𝜄𝜅𝜊 ί 𝛵ό𝜅𝜊𝜄

𝛥𝛼𝜈휀𝜄𝛼𝜅 ά 𝛫휀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼
(6) 

Δλ ζπλερεία, από ην ππνινγηδόκελν κέζν επηηόθην (ην νπνίν εθθξάδεη ηελ απόδνζε 

πνπ απαηηνύλ νη δαλεηζηέο ηεο επηρείξεζεο) ζα ππνινγηζηεί ην θαζαξό θόζηνο ησλ 

δαλεηαθώλ θεθαιαίσλ κεηά θόξσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Κόζηορ Γανειακών Κεθαλαίων Μεηά Φόπων = rdx (1-t)     (7) 

όπνπ t είλαη ην πνζνζηό θόξνπ πνπ επηβάιιεη ε θπβέξλεζε. Ο ππνινγηζκόο ηνπ 

θαζαξνύ (κεηά θόξσλ) επηηνθίνπ είλαη νξζόο, θαζόηη απηό είλαη ην πξαγκαηηθό 

θόζηνο ηνπ ρξένπο ζηελ επηρείξεζε, αθνύ νη δαπάλεο γηα ηόθνπο αλαγλσξίδνληαη σο 

έμνδα θαη ζπλεπώο κεηώλνπλ ην ηειηθό θνξνινγεηέν πνζό. Δίλαη ε γλσζηή 

θνξνινγηθή αζπίδα (tax shield) πνπ δεκηνπξγείηαη, ιόγσ ηεο αλαγλώξηζεο ησλ 

πιεξσκώλ ηόθσλ σο έμνδα. 

Οη δύν παξαπάλσ δηαδηθαζίεο ζα ππνινγίζνπλ μερσξηζηά ην θόζηνο ηδίσλ θεθαιαίσλ 

θαη ην θόζηνο δαλεηαθώλ θεθαιαίσλ ηα νπνία ζα ζπλδπαζηνύλ, πξνθεηκέλνπ λα 

εθηηκεζεί ην κέζν θόζηνο WACC ηεο JUMBO θαη ην νπνίν ζα απνηειέζεη ηε βάζε 

ηνπ πξνεμνθιεηηθνύ επηηνθίνπ, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα γίλνπλ νη ππνινγηζκνί ηεο 

παξνύζαο αμίαο ησλ κειινληηθώλ πξνζδνθώκελσλ ηακεηαθώλ ξνώλ. 

 

3.5 Πποζδιοπιζμόρ ηηρ Αξίαρ βάζει ύνθεζηρ 

 

Καζίζηαηαη θαλεξό από ηα πξναλαθεξζέληα, όηη ν πξνζδηνξηζκόο κηαο δίθαηεο ηηκήο 

ηεο ζεκεξηλήο αμίαο ηεο κεηνρήο πεξλάεη κέζα από πνιιά ζηάδηα. Τπάξρεη πιήζνο 

παξαγόλησλ νη νπνίνη κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηνπο ππνινγηζκνύο θαη λα 



24 
 

δηαθνξνπνηήζνπλ ηηο παξακέηξνπο βάζεη ησλ νπνίσλ γίλνληαη νη εθηηκήζεηο. Γηα 

παξάδεηγκα, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ην πνζνζηό πξνεμόθιεζεο WACC δελ παξακέλεη 

ζηαζεξό θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ εθηίκεζεο, αθνύ ηα ζπζηαηηθά ηνπ 

ζηνηρεία αιιάδνπλ δηαξθώο. Σν επηηόθην άλεπ θηλδύλνπ αιιάδεη, ην θόζηνο μέλσλ 

θεθαιαίσλ δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο θαη νκνίσο ην θόζηνο ηδίσλ 

θεθαιαίσλ δηαθπκαίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο πεξηζηάζεηο. Παξόια απηά, ε αβεβαηόηεηα 

γηα ην κέιινλ ζπρλά νδεγεί ηνπο αλαιπηέο ζηελ παξαδνρή ηεο ζηαζεξόηεηαο 

ηνπWACC θαζ΄ όιε ηελ πεξίνδν εθηίκεζεο. Παξόκνην είλαη ην πξόβιεκα πνπ αθνξά 

ζηηο πξνβιέςεηο ησλ ηακεηαθώλ ξνώλ: αθόκε θαη αλ παξαδερζνύκε όηη είλαη ζρεηηθά 

πξνβιέςηκεο ζην άκεζν κέιινλ (1-2 ρξόληα), γίλεηαη απνδεθηό όηη ζε βάζνο ρξόλνπ ε 

αβεβαηόηεηα θπξηαξρεί, έρνληαο ζαλ απνηέιεζκα ηελ πηζαλή εθηίκεζε ηηκώλ πνπ 

θαιύπηνπλ έλα κεγάιν εύξνο. 

Ζ απνηίκεζε ηεο εηαηξείαο ζα γίλεη βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ παξαδνρώλ θαη ππνζέζεσλ 

πάλσ ζηηο νπνίεο ζα γίλνπλ νη αξηζκεηηθνί ππνινγηζκνί. Σα ζηάδηα πνπ ζα 

αθνινπζεζνύλ αλαιύνληαη ιεπηνκεξώο θαη ζπλζέηνπλ ην ηειηθό απνηέιεζκα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΣΗ JUMBOA.E.E. 

 

4.1 Πεπιγπαθή ηηρ εηαιπείαρ 

 

Ζ JUMBO Α.Δ.Δ. θαη ν όκηινο εηαηξεηώλ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ θιάδν ηνπ 

ιηαλεκπνξίνπ. Ζ εηαηξεία είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ από ηηο 

19/06/1997 θαη έρεη εμειηρζεί ζήκεξα ζε κηα από ηηο δπλακηθόηεξεο θαη πην 

απνδνηηθέο επελδπηηθέο επηινγέο ηεο εγρώξηαο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο.  

Σν αληηθείκελν εξγαζηώλ ηεο «JUMBO Αλώλπκε Δκπνξηθή Δηαηξεία» είλαη 

πνιπζρηδέο. Παξαδνζηαθά ε εηαηξεία εμεηδηθεπόηαλ ζηελ παξαγσγή, εκπνξία θαη 

δηάζεζε παηδηθώλ παηρληδηώλ. ηαδηαθά δηεύξπλε ηε γθάκα ησλ πξντόλησλ 

πξνζθέξνληαο παηδηθά ελδύκαηα, ππνδήκαηα, αμεζνπάξ θαζώο θαη κηθξν-έπηπια. Σα 

ηειεπηαία έηε, ε εηαηξεία έρεη εηζάγεη ζηα θαηαζηήκαηά ηεο πιήζνο νηθηαθώλ 

πξντόλησλ θαη κηθξνζπζθεπώλ απεπζπλόκελε ζηνπο γνλείο θαη όρη ζηα παηδηά. 

Δπηπιένλ δηαζέηεη πξντόληα πνπ αθνξνύλ ζπλαθείο θιάδνπο όπσο βξεθηθά είδε, είδε 

δώξσλ, βηβιηνπσιείνπ θαζώο θαη ραξηηθά θαη εμνπιηζκό γηα πάξηπ. Σν δηάγξακκα 

4.1 πεξηγξάθεη ηελ θαηαλνκή ησλ πσιήζεσλ αλά θαηεγνξία, ζύκθσλα κε ηα επίζεκα 

ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, ζην ηέινο ηεο ρξήζεο 2013-2014. 

Γηάγξακκα 4.1: Καηαλνκή πσιήζεσλ αλά θαηεγνξία 

 

Πεγή: Παξνπζίαζε εηαηξείαο ζε ζεζκηθνύο επελδπηέο
14

 

 

 

                                                           
14

Βλζπε http://www.JUMBO.gr/pdfs/eng/presentations/JUMBOPresentationOctober2014en.pdf 
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Ζ ζύλζεζε ηνπ Οκίινπ έρεη σο εμήο: 

 JUMBO Αλώλπκε Δκπνξηθή Δηαηξεία (κεηξηθή) 

 JUMBO Trading Ltd, κε έδξα ζηελ Κύπξν θαη έηνο ίδξπζεο ην 1991 

 JUMBOEC.B., κε έδξα ζηε Βνπιγαξία θαη έηνο ίδξπζεο ην 2005 

 JUMBOEC.R. S.R.L., κε έδξα ζηε Ρνπκαλία θαη έηνο ίδξπζεο ην 2006 

 ASPETTOLTD, κε έδξα ζηελ Κύπξν θαη έηνο ίδξπζεο ην 2006 

 WESTLOOKSRL, κε έδξα ζηε Ρνπκαλία θαη έηνο ίδξπζεο ην 2006 

Βαζηθόο ζηξαηεγηθόο ζηόρνο ηεο επηρείξεζεο, είλαη λα δηεπξύλεη ζπλερώο ηελ 

πνηθηιία ησλ πξνζθεξόκελσλ πξντόλησλ θαη ε δηαηήξεζε ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθώλ 

ηηκώλ πώιεζεο.  

 

4.2 Μακποοικονομική καηάζηαζη 

 

Ζ θαηάζηαζε ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε έλα ηδηαηηέξσο θξίζηκν ζεκείν. 

ύκθσλα κε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο, ην ΑΔΠ ηεο 

ρώξαο θαηέγξαςε ζεηηθή άλνδν ζην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2014, γηα πξώηε θνξά ύζηεξα 

Γηάγξακκα 4.2: Δηήζηνο ξπζκόο κεηαβνιήο ΑΔΠ, 2009-2014 

 

Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, trading economics 
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από ζπλερείο αξλεηηθέο απνδόζεηο από ηηο αξρέο ηνπ 2010. Καηά ηε δηάξθεηα 2010-

2014 εθηηκάηαη όηη ε ρώξα έραζε ζσξεπηηθά πεξηζζόηεξν από 25% ηνπ εηζνδήκαηόο 

ηεο. πσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 4.2 ην ΑΔΠ ηεο ρώξαο αξγά θαη ζηαδηαθά έθηαζε 

ζην ζεκείν ζεηηθήο απόδνζεο κεηά από ρξόληα απζηεξήο ιηηόηεηαο θαη 

δεκνζηνλνκηθώλ κέηξσλ. ύκθσλα κε ηα πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. ην ΑΔΠ 

ζην 3
ν
 ηξίκελν βειηηώζεθε θαηά 0,7%. Παξαδνζηαθά, ην ζπγθεθξηκέλν ηξίκελν είλαη 

ην θαιύηεξν ηνπ έηνπο γηα ηελ εγρώξηα νηθνλνκία, θαζόηη πεξηιακβάλεη ηνπο κήλεο 

Ηνύιην-επηέκβξην θαηά ηνπο νπνίνπο, ιόγσ ηνπ ηνπξηζκνύ βειηηώλνληαη ζεκαληηθά 

νη επηδόζεηο ζε όινπο ηνπο θιάδνπο. 

Ζ γεληθόηεξε όκσο πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πξνθαιεί πξνβιεκαηηζκό. Ζ 

επίζεκε αλεξγία θπκαίλεηαη ζε πξσηνθαλή επίπεδα γηα ρώξα ηνπ δπηηθνύ θόζκνπ 

ζην 27% πεξίπνπ, δεκηνπξγώληαο θαηαζηάζεηο αζθπμίαο ζηε κέζε ειιεληθή 

νηθνγέλεηα. Σα πνιιαπιά δεκνζηνλνκηθά κέηξα, όπσο γηα παξάδεηγκα κεηώζεηο 

κηζζώλ, ζπληάμεσλ, αιιά θαη επηβνιή πςειήο θνξνινγίαο (ΔΝΦΗΑ, έθηαθηε 

εηζθνξά θιπ) ζηεξνύλ ξεπζηόηεηα από ηελ αγνξά θαη πξνθαινύλ πξόζζεηεο 

δπζθνιίεο. Παξάιιεια, δεκηνπξγνύλ έλα αξλεηηθό θιίκα πνπ επεξεάδεη ηηο 

νηθνλνκηθέο πξνζδνθίεο θαη απνζαξξύλεη ηόζν ηνπο εγρώξηνπο, όζν θαη ηνπο μέλνπο 

επελδπηέο. Οη επελδύζεηο κεγάινπ κεγέζνπο ζηε ρώξα είλαη κεηξεκέλεο ζηα δάρηπια 

ηα ηειεπηαία έηε, ζε κηα πεξίνδν πνπ ε ρώξα έρεη αλάγθε από ηέηνηνπ είδνπο 

ελέξγεηεο πνπ ζα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ζα αιιάμνπλ ην θιίκα. 

ζνλ αθνξά ζην ζέκα ηνπ πιεζσξηζκνύ, ε ρώξα έρεη εηζέιζεη ζε κηα 

απνπιεζσξηζηηθή θάζε από ην 2013. ην Γηάγξακκα 4.3 παξαηεξείηαη όηη νη 

κεηαβνιέο ζην επίπεδν ηηκώλ παξακέλνπλ ζε αξλεηηθό έδαθνο, κε ηελ πην πξόζθαηε 

κέηξεζε ηνπ Οθησβξίνπ 2014 λα αλαθνηλώλεηαη ζην ύςνο ηνπ -1,7%. ε απηό ην 

ζεκείν όκσο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ν θπξηόηεξνο ιόγνο ύπαξμεο αξλεηηθνύ 

πιεζσξηζκνύ είλαη ε κείσζε ησλ ηηκώλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη ησλ ζπλαθώλ πξντόλησλ. 
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Γηάγξακκα 4.3: Δγρώξηνο πιεζσξηζκόο, 2009-2014 

Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, trading economics 

 

Αληηζέησο, νη ηηκέο ζηα πεξηζζόηεξα θαηαλαισηηθά αγαζά δελ έρνπλ κεησζεί ζην 

βαζκό πνπ δηαθαίλεηαη από ην Γηάγξακκα 4.2. Δηδηθά ζηα αγαζά πξώηεο αλάγθεο, 

ήηνη κε κηθξέο ηηκέο ειαζηηθόηεηαο δήηεζεο, ε αίζζεζε ησλ θαηαλαισηώλ είλαη όηη 

όρη κόλν δελ κεηώζεθαλ νη ηηκέο ηνπο, αιιά ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο απμήζεθαλ. 

Απηό είλαη απνηέιεζκα ηνπ ρακεινύ επηπέδνπ αληαγσληζκνύ ηεο εγρώξηαο αγνξάο, 

θαζώο θαη ησλ ζηξεβιώζεσλ πνπ πθίζηαληαη ιόγσ πξνζηαηεπηηθώλ κέηξσλ. Ζ 

αλάγθε γηα δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζε όινπο ηνπο θιάδνπο νη νπνίεο ζα ειεπζεξώζνπλ 

ηνλ αληαγσληζκό πξνο όθεινο ησλ θαηαλαισηώλ βξίζθεη αθόκε ηζρπξή αληίζηαζε, 

ελώ θαη ην πνιηηηθό θόζηνο επεξεάδεη ηηο ηειηθέο απνθάζεηο. 

Δμίζνπ αλεζπρεηηθή είλαη θαη ε θαηάζηαζε ζε πνιηηηθό επίπεδν. Αθόκε θαη αλ 

θάπνηνο παξαδερζεί όηη όλησο ε ρώξα μεθίλεζε λα βγαίλεη από ην ζθνηάδη, ππάξρνπλ 

ζνβαξέο ακθηβνιίεο ζην θαηά πόζν ζα θαηαθέξεη λα ζπλερίζεη ηε ζεηηθή πνξεία. Ζ 

πνιπζπδεηεκέλε έμνδνο από ην Μλεκόλην (από όια ηα πνιηηηθά θόκκαηα ηεο ρώξαο) 

πξνθαλώο δελ ζα ζπκβεί ηόζν γξήγνξα όζν αλακελόηαλ. Οη ηξέρνπζεο εμειίμεηο ηνπ 

Ννεκβξίνπ-Γεθεκβξίνπ 2014 δείρλνπλ όηη νη πηζησηέο ηεο ρώξαο δελ έρνπλ πεηζζεί 

από ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη επηκέλνπλ ζηε ζπλέρηζε ησλ κέηξσλ.  

ε αληίζεζε κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ μέλσλ πηζησηώλ, πνιινί αλαιπηέο εθηηκνύλ όηη ε 

ρώξα βξίζθεηαη ζε ζεηηθή πνξεία θαη είλαη ηθαλή αθελόο λα απαγθηζηξσζεί από ηνπο 

πεξηνξηζκνύο ηνπ Μλεκνλίνπ θαη αθεηέξνπ λα επαλέιζεη ζηαδηαθά ζηηο δηεζλείο 

αγνξέο. ε κηα πξόζθαηε κειέηε ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ Μειεηώλ ηεο Alpha 
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Bank
15

αλαδεηθλύεηαη ε πνξεία δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη αληηθξνύεηαη ε 

εθηίκεζε ησλ πηζησηώλ πεξί ύπαξμεο δεκνζηνλνκηθνύ θελνύ ην 2015. Αληηζέησο, 

εθηηκάηαη όηη ην πξσηνγελέο πιεόλαζκα ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε ζα επηηεπρζεί (3% 

ηνπ ΑΔΠ) ρσξίο ηελ αλάγθε ιήςεο λέσλ κέηξσλ θαη όηη νη πξνγξακκαηηδόκελεο 

κεηώζεηο ζηηο πξσηνγελείο δαπάλεο ηεο ΓΚ είλαη αξθεηέο. Έλα άιιν δήηεκα, πνπ 

απνηειεί πεδίν ζύγθξνπζεο κε ηελ Σξόηθα, είλαη νη ζπληειεζηέο ηνπ ΦΠΑ: δεηνύλ 

αύμεζε ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο, ηε ζηηγκή πνπ ήδε ράλνληαη έζνδα γηα ην δεκόζην, 

ιόγσ κεησκέλεο δήηεζεο θαη κε απόδνζεο εζόδσλ. Πέξαλ ησλ πνηνηηθώλ 

παξακέηξσλ, είλαη ζαθέο όηη ε ινγηθή ησλ αξηζκώλ ζε απηή ηε ρξνληθή ζηηγκή δίλεη 

ην δηθαίσκα ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία λα πηζηεύεη ζηελ αλάπηπμε θαη ζα πξέπεη λα 

γίλεη θάζε πξνζπάζεηα λα απνθεπρζεί ε ιήςε λέσλ κέηξσλ, ηα νπνία αθελόο ζα 

δεκηνπξγήζνπλ πθεζηαθέο πηέζεηο θαη αθεηέξνπ ζα πξνθαιέζνπλ θιίκα δπζθνξίαο 

θαη πνιηηηθήο αλαηαξαρήο. 

 

4.3 Δηαιπική οικονομική καηάζηαζη 

 

Ζ JUMBOΑ.Δ.Δ. απνηειεί ζήκεξα κηα από ηηο πην δπλακηθέο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο. 

Ο θύθινο εξγαζηώλ
16

ηνπ νκίινπ ην ηειεπηαίν έηνο μεπέξαζε ηα €540 εθαη. 

εκθαλίδνληαο αύμεζε 7,9% ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε. Να ζεκεησζεί όηη ε 

JUMBO ιεηηνπξγεί κε θύθιν ρξήζεο από ηελ 1
ε
 Ηνπιίνπ έσο ηελ 30

ε
 Ηνπλίνπ θάζε 

έηνπο, πξνθεηκέλνπ λα απνθύγεη ηελ ηζρπξή επνρηθόηεηα πνπ παξνπζηάδεηαη ζην 

ηέινο ηνπ εκεξνινγηαθνύ έηνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε επίδνζε είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή 

ιακβάλνληαο ππόςε ηε γεληθόηεξε νηθνλνκηθή ζπγθπξία: ε Διιάδα δηαλύεη ην 6
ν
 

έηνο ύθεζεο θαη είλαη ειάρηζηεο νη επηρεηξήζεηο, εηδηθά ζηνλ θιάδν ηεο ιηαληθήο πνπ 

θαηάθεξαλ λα δηαηεξήζνπλ, πόζν κάιινλ λα βειηηώζνπλ ηηο επηδόζεηο ηνπο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο 2013-2014 ζπλέβεζαλ ζεκαληηθά 

γεγνλόηα, όζνλ αθνξά ζηα θαηαζηήκαηα θαη ζηηο ρώξεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε 

εηαηξεία. Καηαξρήλ, ηνλ Οθηώβξην θαη Ννέκβξην ηνπ 2013 μεθίλεζαλ ηε ιεηηνπξγία 

ηνπο ηα δύν πξώηα κηζζσκέλα θαηαζηήκαηα ζηε Ρνπκαλία ζηνηρεηνζεηώληαο ηελ 

                                                           
15

Βλζπε Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων, Διεφκυνςθ Οικονομικών Μελετών Alpha Bank, 
28 Νοεμβρίου 2014 
16

Βλζπε Παράρτθμα, Ετιςιεσ Καταςτάςεισ 
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είζνδν ηεο εηαηξείαο ζε κηα λέα εζληθή αγνξά. Καη ηα δύν θαηαζηήκαηα είλαη ζρεηηθά 

κεγάινπ κεγέζνπο θαη βξίζθνληαη ζην Βνπθνπξέζηη (14.000η.κ.) θαη ζηελ Σηκηζνάξα 

(13.000η.κ.). Σν Ννέκβξην ηνπ 2013 εγθαηληάζηεθε θαη ην 4
ν
 θαηάζηεκα ηεο 

εηαηξείαο ζηελ Κύπξν θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Πάθν (10.000η.κ.).  

Σέινο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο πξαγκαηνπνηήζεθε κηα αλαθαηάηαμε ζηελ 

εγρώξηα αγνξά κε ην άλνηγκα λέσλ θαηαζηεκάησλ ζηηο έξξεο (9.000η.κ.) θαη ζηνλ 

Άγην Διεπζέξην (11.000η.κ.) θαη ην θιείζηκν εθείλν ηνπ Πξνκαρώλα. Να ζεκεησζεί 

όηη ην θαηάζηεκα ζηηο έξξεο είλαη ηδηόθηεην. αλ απνηέιεζκα, ζην ηέινο ηεο 

ρξήζεο, ήηνη ηελ 30/06/2014, ν όκηινο δηαηεξνύζε 66 θαηαζηήκαηα θαζώο θαη ην 

ειεθηξνληθό on line shop. Ο πίλαθαο 4.1 ζπλνςίδεη ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ 

θαηαζηεκάησλ ηεο εηαηξείαο. 

Πίλαθαο 4.1: Γεσγξαθηθή θαηαλνκή θαηαζηεκάησλ JUMBO
17

 

Υώξα Αξηζκόο Καηαζηεκάησλ 

Διιάδα 55 

Βνπιγαξία 8 

Κύπξνο 4 

Ρνπκαλία 2 

Πεγή: Δηήζην Γειηίν, 2014 

 

Αθόκε πην ζεηηθή είλαη ε επίδνζε ηνπ νκίινπ όζνλ αθνξά ζηα ιεηηνπξγηθά θέξδε πξν 

ηόθσλ, θόξσλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη επελδύζεσλ (EBITDA). Σα θέξδε 

ζην ηέινο ηεο ρξήζεο 2014 αλήιζαλ ζηα €146,5 εθαη. έλαληη €110,4 εθαη. ηελ 

πξνεγνύκελε ρξήζε. Σν πεξηζώξην EBITDA δηακνξθώζεθε ζην 27,04% έλαληη 

21,98% ζην ηέινο ηεο ρξήζεο 2013.  

Δμίζνπ απμεκέλα ήηαλ θαη ηα θαζαξά θέξδε κεηά θόξσλ, ηα νπνία ζε επίπεδν νκίινπ 

δηακνξθώζεθαλ ην 2014 ζην ύςνο ησλ €101,25 εθαη. έλαληη €73,96 εθαη. ηεο 

πεξζηλήο ρξήζεο. Απηό αληηζηνηρεί ζε θέξδε αλά κεηνρή (EPS) €0,7443ελώ ηελ 

πξνεγνύκελε ρξήζε ην αληίζηνηρν κέγεζνο ήηαλ ίζν κε €0,5442. Σν πνζνζηό 

αύμεζεο ησλ EPS ηζνύηαη κε 36,77% πνπ απνηειεί άθξσο ηθαλνπνηεηηθή επίδνζε, 
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Βλζπε Παράρτθμα, Χάρτθσ καταςτθμάτων  
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ιακβάλνληαο ππόςε όρη κόλν ηελ ηξέρνπζα θξίζε, αιιά θαη ην κέγεζνο ηεο 

εηαηξείαο. 

ζνλ αθνξά ζηηο ηακεηαθέο ξνέο, ην θαζαξό απνηέιεζκα από ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο ηνπ νκίινπ αλήιζε ζηα €122,15 έλαληη €59,80 εθαη. ζηε ρξήζε ηνπ 

2013. Σα ζπλνιηθά ηακεηαθά δηαζέζηκα ζην ηέινο ρξήζεο 2014 δηακνξθώζεθαλ ζην 

ύςνο ησλ €287,57 εθαη., ζπληξηπηηθά πςειόηεξα από ηα €170,01 ην 2013. 

Καζίζηαηαη ζαθέο, όηη ε εηαηξεία εκθαλίδεη κηα θαζνιηθή βειηίσζε ζε όια ηα 

ζηνηρεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ε νπνία θαη ζα επεξεάζεη 

ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο ηεο θαη πξνθαλώο ηελ απνηίκεζή ηεο. 

 

4.3 Γεωγπαθική καηανομή πωλήζεων και κεπδών 

 

Ζ Διιεληθή αγνξά εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηελ θπξηόηεξε πεγή εζόδσλ θαη θεξδώλ. 

Αθνινπζεί κε κεγάιε δηαθνξά ε Κύπξνο θαη ζηε ζπλέρεηα ε Βνπιγαξία θαη ε 

Ρνπκαλία (ε νπνία δελ έρεη θιείζεη νύηε δώδεθα κήλεο πιήξνπο ιεηηνπξγίαο αθόκε). 

Ο πίλαθαο 4.2 ζπλνςίδεη ηελ θαηαλνκή θύθινπ εξγαζηώλ θαη θεξδώλ κεηαμύ ησλ 

ρσξώλ ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 

Πίλαθαο 4.2: Γεσγξαθηθή θαηαλνκή πσιήζεσλ θαη θεξδώλ 

Υώξα Πσιήζεηο % Κέξδε % 

Διιάδα 78,55 (82,39) 76,06 (81,05) 

Κύπξνο 12,35 (10,81) 16,70 (14,63) 

Βνπιγαξία 7,47 (6,81) 5,80 (4,32) 

Ρνπκαλία 1,63 1,44 

Πεγή: Δηήζην Γειηίν, 2014. Σα θέξδε αθνξνύλ EBITDA. Οη αξηζκνί εληόο παξελζέζεσο 

απνηεινύλ ηα αληίζηνηρα κεγέζε ηεο πεξζηλήο ρξήζεο 

 

Μηα πξνζεθηηθόηεξε παξαηήξεζε ησλ κεγεζώλ νδεγεί ζε δύν βαζηθά 

ζπκπεξάζκαηα. Πξώηνλ, ε Διιεληθή αγνξά κεηώλεη ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηεο ζηηο 

ζπλνιηθέο πσιήζεηο θαη θέξδε ηεο επηρείξεζεο, θαζώο νη ππόινηπεο αγνξέο 

αλαπηύζζνληαη. Απηό είλαη θπζηθό επαθόινπζν ηνπ γεγνλόηνο όηη λέεο αγνξέο 

πξνζηίζεληαη ζην ραξηνθπιάθην ηνπ νκίινπ, κεηώλνληαο ην αληίζηνηρν πνζνζηό ηεο 
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εγρώξηαο ζπκκεηνρήο. Παξάιιεια όκσο, απνηειεί έκκεζε έλδεημε ηεο ηζρπξήο 

θξίζεο πνπ ηαιαηπσξεί ηελ Διιεληθή αγνξά θαη νδήγεζε νξζώο ηε δηνίθεζε ηεο 

JUMBO ζηελ αλεύξεζε θαη αλάπηπμε λέσλ αγνξώλ, πξνθεηκέλνπ λα ζηεξηρζεί ε 

δπλακηθή ηεο εηαηξείαο. 

Έλα δεύηεξν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθύπηεη από ηνλ πίλαθα 2, είλαη ε ζρεηηθή 

θεξδνθνξία θάζε αγνξάο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Κύπξνο εκθαλίδεηαη λα είλαη ε 

κνλαδηθή ρώξα ηεο νπνίαο ε ζπλεηζθνξά ζηα θέξδε είλαη κεγαιύηεξε από ηελ 

αληίζηνηρε ζηηο πσιήζεηο. Καζίζηαηαη ζαθέο όηη ε ιεηηνπξγία θαη ε 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο Κππξηαθήο ζπγαηξηθήο νδεγεί ζε πςειόηεξε θεξδνθνξία ζε 

ζρέζε κε ηηο ππόινηπεο ηξεηο ρώξεο
18

. Σν ζπγθεθξηκέλν ζα κπνξνύζε κεξηθώο λα 

απνδνζεί ίζσο θαη ζηε κέζε αγνξαζηηθή δύλακε ησλ θαηνίθσλ θάζε ρώξαο: ηόζν ε 

Βνπιγαξία όζν θαη ε Ρνπκαλία απνηεινύλ ρώξεο κε ρακειό θαηά θεθαιήλ εηζόδεκα, 

ην δηαζέζηκν εηζόδεκα ησλ νπνίσλ είλαη ζαθώο ρακειόηεξν ηεο Κύπξνπ, αιιά θαη 

ηεο Διιάδαο. αλ απνηέιεζκα, είλαη πηζαλόλ ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ 

αθνινπζείηαη λα είλαη ρακειόηεξε νδεγώληαο θαη ζε ρακειόηεξε θεξδνθνξία ζην 

ηέινο ηεο θάζε ρξήζεο. 

 

4.4 Μελλονηικά ζσέδια ανάπηςξηρ 

 

ηα πιαίζηα ηεο ζπλερνύο αλάπηπμεο θαη επέθηαζεο ησλ ιεηηνπξγηώλ ηεο ε JUMBO 

ζθνπεύεη ζε βξαρππξόζεζκν νξίδνληα λα πξνβεί ζηηο παξαθάησ ελέξγεηεο: 

- ζνλ αθνξά ζηελ Διιάδα: 

o Από ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2014 ιεηηνπξγεί ην λέν ηδηόθηεην θαηάζηεκα 

ζηνλ Ίαζκν (9.000η.κ.) πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ Ξάλζεο θαη Κνκνηελήο 

θαη ην πιήξσο αλαθαηληζκέλν θαηάζηεκα ζηνλ Πεηξαηά. 

- ζνλ αθνξά ζην εμσηεξηθό: 

o ηελ Κύπξν πξνβιέπεηαη ε ιεηηνπξγία ελόο λένπ (πέκπηνπ) 

ππεξθαηαζηήκαηνο 

                                                           
18

Ειδικά τθσ Βουλγαρίασ και Ρουμανίασ, κακότι ςτθν Ελλάδα τα αντίςτοιχα ποςοςτά είναι οριακά 
άνιςα και δεν ςτοιχειοκετοφν ςθμαντικι διαφορά. 
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o ηε Ρνπκαλία πξνβιέπεηαη επίζεο ε ιεηηνπξγία ελόο λένπ (ηξίηνπ) 

ππεξθαηαζηήκαηνο 

o ηε Βνπιγαξία πξνβιέπεηαη ε ηζρπξνπνίεζε θαη ηεο επσλπκίαο ζηελ 

εγρώξηα αγνξά κε ηα πθηζηάκελα (νθηώ) θαηαζηήκαηα 

o ην Κόζζνβν πξνβιέπεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ πξώηνπ λένπ 

θαηαζηήκαηνο ζηε ρώξα 

Δπηπξόζζεηα ζηα παξαπάλσ, ε επηρείξεζε έρεη ππνγξάςεη ζπκβάζεηο franchise γηα 

άλνηγκα δύν θαηαζηεκάησλ ζηε FYROM θαη άιισλ δύν ζηελ Αιβαλία. 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία ζα πξέπεη λα δνζεί ζην ειεθηξνληθό θαηάζηεκα, ζην νπνίν δελ 

είρε δνζεί έκθαζε κέρξη πξόηηλνο, κε απνηέιεζκα νη θαηαλαισηέο λα αγλννύλ ηελ 

ύπαξμή ηνπ. Οη δπλαηόηεηεο ηνπ ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο e-JUMBO.gr είλαη 

απεξηόξηζηεο, θαζώο ζα κπνξνύζε λα εμειηρζεί ζε έλα ζεκείν πώιεζεο πνπ ζα 

αληηζηνηρεί ζε πνιιά θπζηθά θαηαζηήκαηα.  

 

4.5 Η Γιαθήμιζη 

 

Ζ πνιηηηθή κάξθεηηλγθ πνπ αθνινπζεί ε JUMBO είλαη ηδηαηηέξσο μερσξηζηή. 

ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο θάζε ρξόλν επελδύεηαη ην 2% ησλ 

πσιήζεσλ ζε δηαθεκηζηηθέο δαπάλεο. Τπεύζπλε γηα ην ζρεδηαζκό, δεκηνπξγία θαη 

πινπνίεζε απηήο, είλαη γηα ζεηξά εηώλ ε δηαθεκηζηηθή εηαηξεία Pollen κε έδξα ηελ 

Αζήλα. Βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ησλ δηαθεκηζηηθώλ ζπνη ηεο επηρείξεζεο είλαη ε 

ηδηαηηεξόηεηα ηνπο: ζηεξηδόκελα ζε εκπεηξίεο θαη εηθόλεο ηεο Διιεληθήο 

πξαγκαηηθόηεηαο
19

. Σα δηαθεκηζηηθά ηνπο ζπνη θαηά θαλόλα απνηεινύλ δηαζθεπέο 

επηηπρεκέλσλ ειιεληθώλ ηξαγνπδηώλ, πνιιέο θνξέο αξθεηά παιαηώλ, ηα νπνία αθόκα 

ζηγνηξαγνπδηνύληαη ζηα ρείιε ηνπ θόζκνπ. 

Αξρηθά, νη δηαθεκίζεηο ηεο εηαηξείαο ήηαλ ξαδηνθσληθέο. Ζ έκθαζε ζηα ηειενπηηθά 

ζπνη παξνπζηάζηεθε ηα ηειεπηαία 5 έηε θπξίσο. Σα ξαδηνθσληθά ζπνη όκσο ήηαλ 

ηθαλά λα πξνθαιέζνπλ ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ αθξναηώλ γηα δύν ιόγνπο: πξώηνλ γηα 

ηε γλσζηή δεκηνπξγηθόηεηά ηνπο θαη δεύηεξνλ γηα ηελ ηδηαίηεξα κεγάιε δηάξθεηά 

ηνπο. Δηδηθά ην δεύηεξν απνηειεί αθόκα θαη ζήκεξα έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό 

                                                           
19

Βλζπε<http://www.JUMBO.gr/el/dimosiotita-media-diafimiseis-on-air> 

http://www.jumbo.gr/el/dimosiotita-media-diafimiseis-on-air
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ησλ δηαθεκίζεσλ ηεο JUMBO πνπ θάλεη πνιινύο λα αλαξσηηνύληαη. Με απηό ηνλ 

ηξόπν θαηαθέξλεη ε επηρείξεζε λα παξακέλεη ζπλερώο ζην επίθεληξν θαη λα 

πνιιαπιαζηάδεη ηε δηάρπζε ηνπ κελύκαηόο ηεο. 

Δπηπξνζζέησο, ε εηαηξεία ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηαθεκηζηηθή ηεο εθκεηαιιεύνληαη 

όιεο ηηο ζεκαληηθέο ζπγθπξίεο θαη ενξηέο δεκηνπξγώληαο μερσξηζηέο δηαθεκίζεηο 

κέζα ζην έηνο. Οη ζεκαληηθόηεξεο πεξίνδνη πξαγκαηνπνίεζεο πσιήζεσλ είλαη 

παξαδνζηαθά ηα Υξηζηνύγελλα θαη ην Πάζρα, παξόια απηά ε εηαηξεία δίλεη έκθαζε 

θαη ζε άιιεο πεξηόδνπο, πξνθεηκέλνπ λα απνθύγεη ηε κεγάιε επνρηθόηεηα ηνπ 

παξειζόληνο. Ο ζπλερήο εκπινπηηζκόο ηεο γθάκαο ησλ δηαζέζηκσλ πξντόλησλ 

επηηξέπεη ηε ζηόρεπζε θαη ζε άιιεο αγνξαζηηθέο πεξηόδνπο, όπσο γηα παξάδεηγκα ην 

θαινθαίξη, ηηο απνθξηέο ή ην επηέκβξην. Δηδηθά ν επηέκβξηνο, ήηνη ε αξρή ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο, απνηειεί έλα θνκβηθό ζεκείν πσιήζεσλ ζην νπνίν ε επηρείξεζε 

έρεη δώζεη ηδηαίηεξε έκθαζε, πξνθεηκέλνπ λα πείζεη ην κέζν θαηαλαισηή λα 

πξνκεζεπηεί ηα ζρνιηθά ήδε από ηελ JUMBO.  

ύκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, ε επνρηθόηεηα ησλ πσιήζεσλ ζην 

ηέινο ηεο ρξήζεο 2013-2014 ήηαλ ε εμήο: 

 Πεξίνδνο Υξηζηνπγέλλσλ 28% ησλ πσιήζεσλ 

 Πεξίνδνο Πάζρα 10% 

 Έλαξμε ζρνιηθήο πεξηόδνπ 10% 

αλ απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ πεξηόδσλ, ηα θαηαζηήκαηα JUMBO κεηαηξέπνληαη 

θαη εθνδηάδνπλ ηα ξάθηα ηνπο κε ηα θαηάιιεια πξντόληα. ε θάζε θαηάζηεκα 

ππάξρεη ην ηκήκα ησλ παηρληδηώλ ην νπνίν παξακέλεη ζηαζεξό θαη ππάξρνπλ ηα 

ππόινηπα ηκήκαηα (ξνπρηζκόο, επνρηαθά, νηθηαθόο εμνπιηζκόο) ηα νπνία 

αλαλεώλνληαη αλαιόγσο ηεο επνρήο.  

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθό ηεο πνιηηηθήο κάξθεηηλγθ ηεο επηρείξεζεο, είλαη όηη ηα 

δηαθεκηζηηθά κελύκαηα δελ απεπζύλνληαη κόλν ζηνπο κηθξνύο ηεο θίινπο, ηα παηδηά, 

αιιά αληηζέησο απεπζύλνληαη ζε κεγάιν βαζκό ζηνπο κεγαιύηεξνπο, δειαδή ζηνπο 

γνλείο. Σα παηδηά σο θαηαλαισηέο είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ κόλν ηα 

αγαπεκέλα ηνπο παηρλίδηα θαη λα αλαπαξάγνπλ ζιόγθαλ πνπ ηνπο κέλνπλ ζην κπαιό, 

όπσο γηα παξάδεηγκα «Πάκε JUMBO ηώξα», ή «Δ! ξε JUMBO πνπ ζαο ρξεηάδεηαη». 
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Δμίζνπ ραξαθηεξηζηηθό είλαη θαη ην δεκηνπξγηθό ηνπ ινγόηππνπ κε ηα δηαθνξεηηθά 

ρξώκαηα, θαζώο θαη ε ζαθνύια. Σo JUMBO είλαη ίζσο ε Διιεληθή επηρείξεζε πνπ 

θαηάθεξε λα δώζεη μερσξηζηή ηαπηόηεηα αθόκα θαη ζηε ζαθνύια ηνπ θαη λα ηελ 

θάλεη λα μερσξίδεη από καθξηά. Μάιηζηα, θαηάθεξε κέζσ ζηνρεπκέλεο δηαθήκηζεο 

λα δώζεη θαη όλνκα ζηε ζαθνύια ηνπ, θαη λα είλαη γλσζηή ζήκεξα ζε όινπο σο ε 

«ηδακπνζαθνύια». Θα πξέπεη όκσο λα ζεκεησζεί ζε απηό ην ζεκείν όηη ην 

δεκηνπξγηθό ηνπ ινγόηππνπ ηεο επηρείξεζεο κε ηα δηαθνξεηηθά ρξώκαηα γηα θάζε 

γξάκκα, παξαπέκπεη ζε γλσζηή κεγάιε Ακεξηθαληθή εηαηξεία
20

 πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ζε παγθόζκηα θιίκαθα. 

 

4.6 Πεπιγπαθή ηος κλάδος 

 

Ο θιάδνο ηνπ ιηαληθνύ εκπνξίνπ ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε JUMBO 

επεξεάζζεθε ηδηαηηέξσο αξλεηηθά από ηελ θξίζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ 

2010-2013 θαηαγξάθεθε ζπλερήο πηώζε ζηνλ Γείθηε Κύθινπ Δξγαζηώλ (ΓΚΔ) ηνπ 

θιάδνπ, νδεγώληαο πιήζνο επηρεηξήζεσλ ζηνλ αθαληζκό. ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία 

ηεο ΔΛΣΑΣ ε θαηάζηαζε έδεημε ηάζε αλαζηξνθήο από ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 

ηξέρνληνο έηνπο. Μηα ζρεηηθή αηζηνδνμία θαηαγξάθεθε θαη ζηα κέιε ηνπ ΔΛΠΔ ηα 

νπνία ζε κηα έξεπλα πνπ δεκνζηεύζεθε ηνλ Ηνύλην ηνπ 2014
21

, δειώλνπλ όηη 

αλακέλνπλ ζεηηθέο εμειίμεηο ζηνλ θιάδν γηα ηελ επόκελε πεξίνδν. Ο ζρεηηθόο δείθηεο 

ηνπο Βαξόκεηξν ηεο ελ ιόγσ έξεπλαο θαηαγξάθεη αύμεζε +40 κνλάδεο πνπ 

θαλεξώλεη ην θιίκα αηζηνδνμίαο πνπ ζηαδηαθά επαλέξρεηαη ζηνπο επαγγεικαηίεο θαη 

ηα ζηειέρε ηνπ θιάδνπ. Απηό γηα θαλέλα ιόγν δελ ηζνδπλακεί κε νξηζηηθή 

αληηζηξνθή ηνπ ελ γέλεη θιίκαηνο, νύηε κεηαθξάδεηαη ζε αύμεζε ηνπ ΓΚΔ ζηηο 

επόκελεο πεξηόδνπο. ην δηάγξακκα 4.1 ζπλνςίδνληαη ηα επξήκαηα ηεο παξαπάλσ 

έξεπλαο ηα νπνία θαλεξώλνπλ ηελ αβεβαηόηεηα θαη αλαζθάιεηα πνπ επηθξαηεί ζηνλ 

θιάδν. 

                                                           
20

Πρόκειται για τθν εταιρεία “ToysRUs”, <www.toysrus.com> 
21

<http://www.tovima.gr/files/1/2014/06/30/SELPE.pdf>. Ζρευνα που πραγματοποιικθκε από το 
φνδεςμο Επιχειριςεων Λιανικισ Πωλιςεωσ Ελλάδοσ (ΕΛΠΕ) και το Ελλθνικό Κζντρο Εμπορικών και 
Βιομθχανικών Ερευνών (ΕΚΕΒΕ) 

http://www.toysrus.com/
http://www.tovima.gr/files/1/2014/06/30/SELPE.pdf
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Γηάγξακκα 4.4: Δπηρεηξεκαηηθό Κιίκα ζην Ληαληθό Δκπόξην 

Πεγή: Έξεπλα ΔΛΠΔ-ΔΚΔΒΔ, Ηνύληνο 2014. 

 

Πξνο επηβεβαίσζε ηεο αλαζθάιεηαο πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά, νη αληίζηνηρεο 

έξεπλεο ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Δκπνξίνπ θαη Τπεξεζηώλ ηεο ΔΔΔ (ΗΝ.ΔΜ.Τ.) γηα ηνλ 

Ηνύιην
22

 ηνπ 2014, απνδεηθλύνπλ όηη ε άλνδνο είλαη παξνύζα κελ, αλαηκηθή δε θαη 

αθνξά θαηά θαλόλα ζηηο κεγαιύηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. Ζ θξίζε εμαθνινπζεί 

λα βαζαίλεη, όζνλ αθνξά ζηηο κηθξέο θαη πνιύ κηθξέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

αδπλαηνύλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο παξνύζεο ζπλζήθεο.  

Δηδηθόηεξα ζηνλ θιάδν ησλ παηρληδηώλ, ε JUMBO είλαη ν απόιπηνο εγέηεο ηεο 

αγνξάο. Οπδεκία επηρείξεζε δελ πιεζηάδεη ηα κεγέζε ηεο, ελώ αξθεηνί εθ ησλ 

κεγάισλ αληαγσληζηώλ ηεο έθιεηζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε 

εηαηξεία παηρληδηώλ ΚΟΤ-ΚΟΤ απνηεινύζε ζε ηνπηθό επίπεδν (ζηε Θεζζαινλίθε) 

έλα ζεκαληηθό αληαγσληζηή, ε νπνία όκσο κεηά ηελ ππαγσγή ηεο ζην άξζξν 99 ζηελ 

νπζία θαηέξξεπζε. ε εζληθό επίπεδν, ν ζεκαληηθόηεξνο αληαγσληζηήο ηεο είλαη ε 

επηρείξεζε «ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΜΟΤΣΑΚΑ» κε ζαθώο ρακειόηεξν θύθιν εξγαζηώλ 

θαη ιηγόηεξα ζεκεία πώιεζεο. ηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο θπξίσο ππάξρεη θαη ε 

εηαηξία «Εαραξηάο» κε κηθξόηεξν κέγεζνο. Αληαγσληζηήο ζην ηκήκα ηνπ νηθηαθνύ 

εμνπιηζκνύ, ζεσξείηαη ε λενεηζειζείζα «TIGER STORES», ε νπνία αλαπηύρζεθε 

ηαρύηαηα ηελ ηειεπηαία δηεηία θαη θαηαθέξλεη λα απνζπά πσιήζεηο από ηελ JUMBO. 

Παξόια απηά, δελ πθίζηαηαη θακία άιιε επηρείξεζε ζηε ρώξα πνπ λα δηαζέηεη 

παξόκνην αξηζκό θαηαζηεκάησλ, κε αληίζηνηρν κέγεζνο θαη εηδηθά ηελ επξεία 

                                                           
22

Πιο πρόςφατθ μελζτθ: Ιοφλιοσ 2014, ΙΝΕΜΤ-ΕΕΕ 
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πνηθηιία πξντόλησλ πνπ δηαζέηνπλ ηα θαηαζηήκαηα JUMBO. Σν δηάγξακκα 4.5 

ζπλνςίδεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ αληαγσληζκνύ ζηνλ θιάδν, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία 

πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηελ επηρείξεζε.  

Γηάγξακκα 4.5: Αληαγσληζκόο ζηνλ θιάδν 

 

Πεγή: Παξνπζίαζε εηαηξείαο ζε ζεζκηθνύο επελδπηέο
23

 

 

4.7 Ανάλςζη SWOT 

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο ζπλνςίδεη ηα ζεκαληηθόηεξα ηζρπξά θαη αδύλακα ζηνηρεία ηεο 

επηρείξεζεο όζνλ αθνξά ζην εζσηεξηθό ηεο, θαζώο θαη ζηηο επθαηξίεο θαη ζηνπο 

θηλδύλνπο ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο. 

Γηάγξακκα 4.6:  Αλάιπζε SWOT 

Strengths 

 Ζγεηηθή ζέζε ζηελ αγνξά 

 Ηζρπξή Αλάπηπμε 

 Ρεπζηόηεηα – πγηήο ρξεκαηννηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε  

 Ηζρπξό brand – κνλαδηθέο δηαθεκίζεηο 

 Νέα πξντόληα  

 Ζιεθηξνληθό Καηάζηεκα 

Weaknesses 

 Έληνλε επνρηθόηεηα  

 Γπζθνιία δηαρείξηζεο επνρηθνύ 

θεθαιαίνπ θίλεζεο  

 Τπεξβνιηθή εμάξηεζε πξνκεζεηώλ από 

ηελ Κίλα (>70% πξντόλησλ) πηζαλέο 

πνιηηηθέο-νηθνλνκηθέο αιιαγέο ζα είραλ 

ηεξάζηηα επίπησζε  

                                                           
23

Βλζπε http://www.JUMBO.gr/pdfs/eng/presentations/JUMBOPresentationOctober2014en.pdf 
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Opportunities 

 Φζελέο ηηκέο ζηηο παγθόζκηεο αγνξέο 

 Γηαπξαγκαηεπηηθή ηζρύο: πνιινί κηθξνί 

πξνκεζεπηέο ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα 

επεξεάζεη 

 Πξννπηηθέο αλάπηπμεο λέσλ αγνξώλ ηνπ 

εμσηεξηθνύ  

Threats 

 πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο  

 Κίλδπλνο επηηνθίνπ 

 Πνιηηηθή αζηάζεηα, θνξνινγηθέο θαη 

νηθνλνκηθέο αιιαγέο 

 Διαηησκαηηθά ή επηθίλδπλα πξντόληα 

 Πηζαλή επέθηαζε δηθηύνπ αληαγσληζηώλ 

 

 

4.8 ςναλλαγμαηικόρ Κίνδςνορ 

 

Ζ εηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλε ζηνλ θίλδπλν κεηαβνιήο ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ 

ηζνηηκηώλ, θπξίσο ηνπ δνιαξίνπ ησλ ΖΠΑ θαη ηνπ Λέη Ρνπκαλίαο. Ο θίλδπλνο από ην 

δνιάξην ησλ ΖΠΑ, αθνξά θπξίσο ζηηο πξνκήζεηεο πξντόλησλ από ηε δηεζλή αγνξά 

θαη εηδηθά από ηελ αγνξά ηεο Κίλαο, όπνπ νη πεξηζζόηεξεο ζπλαιιαγέο 

κεηαθξάδνληαη ζε δνιάξην ΖΠΑ. Ο θίλδπλνο από ην Λέη Ρνπκαλίαο, αθνξά ζηηο 

εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο επηρείξεζεο ζηε ρώξα. Ζ Ρνπκαλία είλαη κέινο ηεο 

Δ.Δ. αιιά εμαθνινπζεί θαη δηαηεξεί ην δηθό ηεο λόκηζκα, ην νπνίν δελ είλαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλν κε ην Δπξώ θαη είλαη άγλσζην πόηε ζα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία 

εηζαγσγήο ηνπ. Δλδεηθηηθά, ελώ ε αξρηθή εκεξνκελία έληαμεο ήηαλ ε 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 

2015, ε ηξέρνπζα εθηίκεζε γηα εκεξνκελία-ζηόρν είλαη ε 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2019.  

Αληηζέησο, ε Κύπξνο απνηειεί ρώξα-κέινο ηεο Δπξσδώλεο, ελώ ε Βνπιγαξία 

δηαηεξεί κελ ην λόκηζκά ηεο Λεβ, ην νπνίν όκσο είλαη ζε ζηαζεξή ηζνηηκία έλαληη ηνπ 

Δπξώ
24

. αλ απνηέιεζκα δελ ηίζεηαη ζέκα ζπλαιιαγκαηηθνύ θηλδύλνπ, ιόγσ 

κεηαβνιήο ησλ ηζνηηκηώλ.  

Πξνθεηκέλνπ λα κεηώζεη ηελ έθζεζή ηεο ζην ζπλαιιαγκαηηθό θίλδπλν ε εηαηξεία 

εθαξκόδεη κηα πνιηηηθή «έγθαηξεο απνζεκαηνπνίεζεο». ύκθσλα κε απηή ηελ 

πνιηηηθή, ε επηρείξεζε δηαξθώο ειέγρεη ηηο αγνξέο πξνθεηκέλνπ λα πεηύρεη ηηο 

επλντθόηεξεο ηηκέο γηα ηελ αγνξά ησλ απνζεκάησλ ηεο, ελώ ηαπηόρξνλα ζπληνλίδεη 

ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηεο ζηε ιηαληθή. Πάλησο ε επηρείξεζε δελ εθαξκόδεη θάπνηα 

                                                           
24

Η ιςοτιμία που ζχει οριςτεί είναι 1€ =  1,95583BGN 
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ζπλαιιαγκαηηθή πνιηηηθή, νύηε εηζέξρεηαη ζε πην πεξίπινθα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πξντόληα  (swaps, futures, forwards θιπ), πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκίζεη ηνλ ηπρόλ 

θίλδπλν. ύκθσλα κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο (πίλαθαο 4.3) ηα 

ππόινηπα ζην ηέινο ηεο ρξήζεο 2014 είλαη ζρεηηθά κηθξά γηα ηα κεγέζε ηεο εηαηξείαο. 

 

Πίλαθαο 4.3: πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

 30/06/2014 

 USD RON 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία - 5.775.642 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο Τπνρξεώζεηο 243.177 1.290.946 

Βρατστρόνια Έκθεζη (243.177) 4.484.696 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία - - 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο Τπνρξεώζεηο - 7.247 

Μακροτρόνια Έκθεζη - (7.247) 

Πεγή: Δηήζην Γειηίν 2014. ια ηα πνζά ζε Δπξώ, βάζε ηεο ηξέρνπζαο ηζνηηκίαο ζην 

θιείζηκν ηεο ρξήζεο. 

 

4.9 Κίνδςνορ Δπιηοκίος 

 

Μέζα ζηελ ηειεπηαία ρξήζε, πην ζπγθεθξηκέλα ην Μάην ηνπ 2014, ππνγξάθζεθε λέν 

νκνινγηαθό δάλεην αλώηαηνπ ύςνπο €145εθαη. κε δηάξθεηα 5 έηε. Σν επηηόθην είλαη 

θπκαηλόκελν, ζπλεπώο εθζέηεη ηελ εηαηξεία ζε κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ, ζην ύςνο 

ηνπ 6Μ Euribor + 4%. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ελώ ηελ ηξέρνπζα ζηηγκή ην 

ζπγθεθξηκέλν ηειηθό επηηόθην είλαη ρακειό (0,18+4,00=4,18%), κπνξεί ζην κέιινλ 

λα απνηειέζεη απεηιή θαη λα θαηαζηεί ηδηαηηέξσο αθξηβό, εάλ ηα επηηόθηα ηνπ Δπξώ 

(θαη ηνπ Euribor) αλέβνπλ. 

Ζ εηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλε θαη κε άιια δάλεηα θαη ππνρξεώζεηο θπκαηλόκελνπ 

επηηνθίνπ ηα νπνία ζπλνςίδνληαη ζηνλ πίλαθα 4.4, όπνπ έρεη ππνινγηζζεί θαη έλα 

πηζαλό ζελάξην κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ αλνδηθά ή θαζνδηθά θαηά 0,5%. 
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Πίλαθαο 4.4: Κίλδπλνο Δπηηνθίνπ 

 2013-2014 (±0,5%) 2012-2013 (±0,5%) 

Απνηέιεζκα Υξήζεο 945.598 167.478 

Καζαξή Θέζε 945.598 167.478 

Πεγή: Δηήζην Γειηίν 2014. ια ηα πνζά ζε Δπξώ. 

 

4.10 Πιζηωηικόρ Κίνδςνορ – Δποσικόηηηα 

 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πσιήζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε πειάηεο ιηαληθήο ηνηο 

κεηξεηνίο. Απηό απνηειεί ίζσο έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα θαη ηζρπξόηεξα ζεκεία ηεο 

επηρείξεζεο πνπ εθκεδελίδεη ηνλ πηζαλό πηζησηηθό θίλδπλν. Οη πσιήζεηο ηεο 

ρνλδξηθήο πξαγκαηνπνηνύληαη ζε πειάηεο κε ειεγκέλν θαη ζπγθεθξηκέλν ηζηνξηθό, 

πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηείηαη θαη εθεί ε πηζαλόηεηα δπζάξεζησλ εθπιήμεσλ.  

Από ηελ άιιε πιεπξά, ν θύθινο εξγαζηώλ εκθαλίδεη κηα έληνλε επνρηθόηεηα. ε 

ζρέζε κε ην παξειζόλ ε θαηάζηαζε έρεη βειηησζεί κεηά από ηηο ζπληνληζκέλεο 

πξνζπάζεηεο ηεο δηνίθεζεο, ιόγσ ηεο δηάζεζεο κηα επξείαο ζεηξάο πξντόλησλ ηα 

νπνία θαιύπηνπλ δηαξθείο αλάγθεο. ην παξειζόλ, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

πσιήζεσλ πξαγκαηνπνηνύηαλ ιόγσ ησλ παηρληδηώλ θαηά ηελ πεξίνδν ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ. Απηό έρεη δηνξζσζεί ζρεηηθά θαη ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο 

εηαηξείαο ε πεξίνδνο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζην 28-30%, ε 

πεξίνδνο ηνπ Πάζρα πεξίπνπ ζην 10% θαη ε πεξίνδνο ηνπ επηεκβξίνπ (έλαξμε 

ζρνιηθήο ρξνληάο) νκνίσο πεξίπνπ ζην 10%.  

Ζ επνρηθόηεηα δεκηνπξγεί απμεκέλεο αλάγθεο ζε εκπνξεύκαηα, αλζξώπηλν δπλακηθό 

θαη θεθάιαην θίλεζεο. ε πεξίπησζε κε ζσζηνύ πξνγξακκαηηζκνύ, ν νπνηνζδήπνηε 

ιάζνο ππνινγηζκόο ζα νδεγήζεη ζε απώιεηα πσιήζεσλ θαη επηπξόζζεηα θόζηε 

ρξεκαηνδόηεζεο. Ζ εκπεηξία ηνπ παξειζόληνο, θαζώο θαη ε πξνζπάζεηα κείσζεο ηεο 

έληνλεο επνρηθόηεηαο, βνεζνύλ ηνλ όκηιν λα αληαπεμέιζεη επηηπρώο ζηηο απαηηήζεηο 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηόδσλ.   

ζνλ αθνξά ζηνπο πξνκεζεπηέο ηεο, ε JUMBO ζπλεξγάδεηαη κε έλα κεγάιν αξηζκό 

κηθξώλ πξνκεζεπηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ Διιάδα (πεξηζζόηεξνη από 160 

πξνκεζεπηέο) θαη ιεηηνπξγεί ε ίδηα σο εηζαγσγέαο πξντόλησλ από ην εμσηεξηθό. Ο 
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θίλδπλνο απώιεηαο πσιήζεσλ ιόγσ απώιεηαο θάπνηνπ πξνκεζεπηή είλαη ππαξθηόο, 

αιιά ε πηζαλή ηνπ επίπησζε ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε, ιόγσ ηνπ κηθξνύ κεγέζνπο πνπ νη 

πεξηζζόηεξνη αληηπξνζσπεύνπλ ζηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο. ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία 

ηεο επηρείξεζεο, ν κεγαιύηεξνο πξνκεζεπηήο ην 2014 αληηπξνζσπεύεη πεξίπνπ ην 6% 

ησλ ζπλνιηθώλ πσιήζεσλ, γεγνλόο πνπ θαηαδεηθλύεη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο. 

 

4.11 Κίνδςνορ Ρεςζηόηηηαρ και Γιασείπιζη Κεθαλαίος 

 

Βαζηθόο ζηόρνο ηεο επηρείξεζεο είλαη ε ηθαλνπνίεζε ηόζν ησλ βξαρππξόζεζκσλ όζν 

θαη ησλ καθξνπξόζεζκσλ ρξεώλ, κέζσ ηεο δηαζθάιηζεο ηεο απαξαίηεηεο 

ξεπζηόηεηαο. Ζ θύζε ηεο εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο JUMBO ηε βνεζάεη ζηελ 

εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ δηαζεζίκσλ, ιόγσ ηνπ πςεινύ πνζνζηνύ πσιήζεσλ 

ηνηο κεηξεηνίο. Δπηπξόζζεηα θαη επηθνπξηθά ζην πξνεγνύκελν γεγνλόο, ν όκηινο 

ζπλεξγάδεηαη κε ηξαπεδηθά ηδξύκαηα ηα νπνία ηνπ δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

πηζησηηθέο δηεπθνιύλζεηο.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί ην γεγνλόο όηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ππνρξεώζεσλ 

αθνξά ζην καθξνρξόλην νξίδνληα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ πίλαθα 4.5 παξνπζηάδεηαη 

ε ιεθηόηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ νκίινπ ζην ηέινο ηεο 

πξόζθαηεο ρξήζεο. 

Πίλαθαο 4.5: Λεθηόηεηα ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ 2013-2014 

 <6κήλεο 6-12 κήλεο 1-5 έηε >5έηε 

Μαθξνπξόζεζκνο Σξαπεδηθόο  3.265.336 3.212.096 170.927.474 - 

Βξαρππξόζεζκνο Σξαπεδηθόο 90.978 20.039.718 - - 

Leasing 1.383.742 - - - 

Δκπνξηθέο Τπνρξεώζεηο 48.641.447 3.611.752 - - 

Λνηπέο Τπνρξεώζεηο 19.203.641 868.125 84.298 - 

ύνολο (2014) 72.585.144 27.731.691 171.011.772 - 

Δνώ  ηην πποηγούμενη σπήζη     

ύνολο (2013) 71.367.550 152.819.102 1.393.199  

Πεγή: Δηήζην Γειηίν. ια ηα πνζά ζε Δπξώ. 
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Καζίζηαηαη ζαθέο όηη ε επηρείξεζε αθνινπζεί κηα πνιηηηθή θπξίσο κεζνπξόζεζκνπ 

δαλεηζκνύ (€171 εθαη.) θαη ηνπνζεηεί έλα κηθξόηεξν πνζό (€100 εθαη.) ζε νξίδνληα 

κηθξόηεξν ηνπ ελόο έηνπο. Να ζεκεησζεί ε κεγάιε δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη ζε 

ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε 2013, όπνπ θαίλεηαη όηη κεηαθέξζεθε έλα κεγάιν 

κέξνο ηνπ δαλεηζκνύ από ην βξαρππξόζεζκν (6-12 κήλεο) ζην κεζνπξόζεζκν 

νξίδνληα (1-5 έηε). Με απηό ηνλ ηξόπν κπνξεί πξνθαλώο λα πξνγξακκαηίζεη 

θαιύηεξα ηηο ηακεηαθέο ηεο αλάγθεο θαη δπλαηόηεηεο. Γηαηξέρεη όκσο ηνλ θίλδπλν 

κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ ζε κεηαγελέζηεξν νξίδνληα, νπόηε ελδέρεηαη λα 

δεκηνπξγήζεη επηπιένλ αλάγθεο ρξεκαηνδόηεζεο.  

ηνλ πίλαθα 4.6 ζπλνςίδεηαη ε βαζηθή ζρέζε κεηαμύ ηνπ θαζαξνύ δαλεηζκνύ θαη ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ νκίινπ. Χο θαζαξό δαλεηζκό ιακβάλεη ηε δηαθνξά κεηαμύ ηνπ 

ζπλνιηθνύ δαλεηζκνύ, κείνλ ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα.  

Πίλαθαο 4.6: Γάλεηα πξνο ίδηα θεθάιαηα 

 30/06/2014 30/06/2013 

ύλνιν δαλεηζκνύ 165.088.279 149.356.293 

Μείνλ: 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

 

287.567.276 

 

170.014.243 

Καθαρός δανειζμός (122.478.997) (20.657.950) 

   

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 744.510.358 639.068.192 

   

Γείκηης δανείων προς ίδια κεθάλαια -16,45% -3,23% 

Πεγή: Δηήζην Γειηίν. ια ηα πνζά ζε Δπξώ. 

 

Παξαηεξείηαη όηη ε θαηάζηαζε είλαη αθελόο ζεηηθή θαη ηηο δύν ρξνληέο θαη αθεηέξνπ 

βειηηώλεηαη αθόκε πεξηζζόηεξν ζηελ ηειεπηαία ρξήζε. Βειηηώλεηαη ηόζν ην κέγεζνο 

ηνπ θαζαξνύ δαλεηζκνύ (ιόγσ ηεο ζπληξηπηηθήο αλόδνπ ησλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ) 

όζν θαη ην ύςνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, ηα νπνία απμάλνληαη θαη εληζρύνπλ ηε ζέζε 

ηεο εηαηξείαο. Έλα ζεκαληηθό γεγνλόο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε είλαη ην 

πξόβιεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 2013 ιόγσ ηνπ θνπξέκαηνο ησλ θαηαζέζεσλ ζηελ 

Κύπξν. Ο όκηινο δηαηεξνύζε θαηαζέζεηο ζε Κππξηαθέο ηξάπεδεο θαη ζπκκεηείρε ζην 

πξόγξακκα. Ζ αθξηβήο εθηίκεζε ησλ απσιεηώλ δελ είλαη νξηζηηθή, θαζόηη ην 

ηξαπεδηθό ζύζηεκα ηεο ρώξαο αθόκα πξνζαξκόδεηαη θαη δελ έρνπλ νξηζηηθνπνηεζεί 

νη αθξηβείο απώιεηεο, νη νπνίεο γηα ηνλ όκηιν εθηηκώληαη κεηαμύ ησλ €50-60εθαη. 
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Παξόια απηά, ηα ζηνηρεία ηεο επόκελεο ρξήζεο δείρλνπλ ηελ ηαρεία αλάθακςε ζηα 

ηακεηαθά δηαζέζηκα. Καζίζηαηαη ζαθέο ελ γέλεη όηη παξά ηελ αξλεηηθή νηθνλνκηθή 

ζπγθπξία ε JUMBO θαηαθέξλεη όρη απιά λα δηαηεξήζεη, αιιά θαη λα βειηηώζεη ηε 

ζέζε ηεο, γεγνλόο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε ζηε δηαδηθαζία απνηίκεζήο ηεο, 

ηόζν σο πνζνηηθό κέγεζνο, όζν θαη σο πνηνηηθή παξάκεηξνο. 

 

4.12 Η Ποπεία ηηρ Μεηοσήρ 

 

πσο ήδε πξναλαθέξζεθε ζε πξνεγνύκελν ζεκείν, ε πνξεία ηεο κεηνρήο ηεο 

JUMBO ήηαλ ηδηαηηέξσο ηθαλνπνηεηηθή, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ηξέρνπζεο 

νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο. ε κηα πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

ησλ εηζεγκέλσλ Διιεληθώλ κεηνρώλ έρνπλ θαηαγξάςεη ηεξάζηηεο απώιεηεο πνπ 

μεπεξλνύλ ην 70-80%, ε κεηνρή ηεο JUMBO έρεη θαηαθέξεη λα απμήζεη ηελ ηηκή ηεο. 

Με δηαθξηηηθό ηίηιν ΜΠΔΛΑ (εθ ηνπ Babyland JUMBO) ε κεηνρή ηεο εηαηξείαο 

είλαη εηζεγκέλε ζηελ θύξηα αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ, κε αξηζκό ηεκαρίσλ 

136.059.759. ύκθσλα κε επίζεκα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία, ην ειεύζεξν πξνο 

δηαπξαγκάηεπζε πνζνζηό (free float) αλέξρεηαη ζε 74,8 εθαη. κεηνρέο, ήηνη 55,01% 

ησλ ηεκαρίσλ. Οη βαζηθνί κέηνρνη ηεο επηρείξεζεο είλαη: 

- Απόζηνινο Βαθάθεο, Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο, ν νπνίνο έκκεζα 

θαηέρεη 36,5 εθαη. κεηνρέο, ήηνη πνζνζηό 26,8% 

- Ζ Fidelity Management & Research Company LLC, ε νπνία θαηέρεη άκεζα 

θαη έκκεζα (κέζσ ησλ δηαρεηξηδόκελσλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ ηεο) 17,9 εθαη. 

κεηνρέο, ήηνη πνζνζηό 13,2% πεξίπνπ 

- Ζ Capital Group of Companies, ε νπνία θαηέρεη 6,8 εθαη. κεηνρέο, ήηνη 

πνζνζηό 5% πεξίπνπ 

Ζ κεηνρή ζεσξείηαη ζήκεξα σο κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο επελδπηηθέο επηινγέο ζην 

Υ.Α. θαη απνηειεί αληηθείκελν αλάιπζεο πνιιώλ εγρώξησλ θαη δηεζλώλ επελδπηηθώλ 

θαη ρξεκαηηζηεξηαθώλ νίθσλ. Ζ κεηνρή ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο παξαθάησ δείθηεο: 
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 ΓΓ, Γεληθόο Γείθηεο Υ.Α. 

 FTSE Large Cap, κεγάιεο θεθαιαηνπνίεζεο 

 GT30TP, GT30TR, Διιάδα – Σνπξθία 30 

 ΓΠΟ, Πξνζσπηθά – Οηθηαθά πξντόληα 

Σα βαζηθόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο κεηνρήο ηεο JUMBO ζπλνςίδνληαη ζηνλ 

πίλαθα 4.7 θαη έρνπλ σο εμήο: 

Πίλαθαο 4.7: Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κεηνρήο JUMBO 

 1m 3m 6m 12m 

ρεηηθή  απόδνζε 6,3% 7,9% 6,8% 27,3% 

Απόιπηε απόδνζε 14,1% -5,8% -12,8% 14,1% 

Τςειό 52w 14,40    

Υακειό 52w 7,97    

Αξηζκόο κεηνρώλ 136.059.759    

Μέζνο όγθνο 52w 291,700 ηεκ.    

Free float 68%    

ηάζκηζε ΓΓ 5,39%    

ηάζκηζε FTSE LC 4,13%    

Πεγή: Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ, Bloomberg, 30 Ννεκβξίνπ 2014 

 

Σν Γηάγξακκα 4.7 απεηθνλίδεη ηελ πνξεία ηεο κεηνρήο ηα ηειεπηαία 7 έηε ζε 

ζύγθξηζε κε ηνπο θηλεηνύο κέζνπο όξνπο ησλ 50 θαη 200 ηειεπηαίσλ ζπλεδξηάζεσλ. 

Ζ πξόζθαηε πηώζε ηεο αγνξάο έρεη νδεγήζεη ζε πηώζε ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο ζηα 

επίπεδα ησλ €10 πεξίπνπ, ηα νπνία αληηζηνηρνύλ ζηνπο θηλεηνύο ηεο κέζνπο όξνπο. 

Παξόια απηά, θαζίζηαηαη θαλεξό όηη ε ηηκή ηεο βξίζθεηαη ζε πςειά ζρεηηθά 

επίπεδα, ελώ από ην 2012 βξηζθόηαλ ζε έλα αλνδηθό θαλάιη. Σα ηζηνξηθά πςειά ηεο 

κεηνρήο βξίζθνληαη ζην επίπεδν ησλ €14 πεξίπνπ θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην Μάξηην 

ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Ζ δηόξζσζε πνπ έιαβε ρώξα ην ηειεπηαίν ρξνληθό δηάζηεκα 

νθείιεηαη ελ κέξεη θαη ζηελ θαηνρύξσζε θεξδώλ, θαζόηη απνηειεί κηα από ηηο 

ειάρηζηεο εμαηξέζεηο κεηνρώλ ζηελ Διιεληθή αγνξά κε ζεηηθέο απνδόζεηο. 
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Γηάγξακκα 4.7: Ζ πνξεία ηεο κεηνρήο ηα ηειεπηαία 7 έηε 

Πεγή: finance.yahoo, Bloomberg 

 

Σν Γηάγξακκα 4.8 απεηθνλίδεη ηελ πνξεία ηεο κεηνρήο ηεο JUMBO ζε ζρέζε κε ην 

Γεληθό Γείθηε ηηκώλ ηνπ Υ.Α. γηα ηα ηειεπηαία 5 έηε θαη θαλεξώλεη μεθάζαξα ηελ 

ππεξαπόδνζε ηεο κεηνρήο. Έσο ηα κέζα πεξίπνπ ηνπ 2011 ε ζπκπεξηθνξά ηεο 

κεηνρήο αθνινπζνύζε ην Γ.Γ., ελώ από εθείλν ην δηάζηεκα έσο θαη ζήκεξα 

αλεμαξηεηνπνηήζεθε θαη αθνινύζεζε κηα αλνδηθή πνξεία (κε ηελ εμαίξεζε ηεο 

πξόζθαηεο δηόξζσζεο). Μηα πξνζεθηηθόηεξε καηηά ζην δηάγξακκα θαλεξώλεη όηη ε 

απόδνζε 5εηίαο γηα ηελ JUMBO θπκαίλεηαη πάλσ από 20%, ζε αληίζεζε κε ην Γ.Γ. ν 

νπνίνο θαίλεηαη λα έρεη απνιέζεη πεξηζζόηεξν από 60%. Δίλαη γεγνλόο όηη ηα ηζρπξά 

ζεκειηώδε ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο αλαγλσξίδνληαη από ηνπο επελδπηέο νη νπνίνη 

εκπηζηεύνληαη ηε δηνίθεζή ηεο παξά ηηο δύζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο. 

Ζ εκπηζηνζύλε ζηε κεηνρή ηεο JUMBO δελ θαίλεηαη λα θινλίζηεθε νύηε ην Μάξηην 

ηνπ 2013, όηαλ έιαβε ρώξα ην θνύξεκα ησλ ηξαπεδηθώλ θαηαζέζεσλ ζηελ Κύπξν. Σν 

πιήγκα γηα ηελ επηρείξεζε ηόηε ήηαλ δηπιό, θαζόηη αθελόο επεξέαζε ηηο θαηαζέζεηο 

ηεο εηαηξείαο ζηηο Κππξηαθέο ηξάπεδεο θαη αθεηέξνπ δηόηη ε έδξα ηεο εκπνξηθήο 

ζπγαηξηθήο JUMBO Trading Ltd βξίζθεηαη εθεί. 
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Γηάγξακκα 4.8: Ζ πνξεία ηεο κεηνρήο ζε ζρέζε κε ην Γεληθό Γείθηε Υ.Α.2009-2014 

Πεγή: finance.yahoo, Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ 

Ζ ππεξαπόδνζε ηεο κεηνρήο ηεο JUMBO ζε ζρέζε κε ην Γεληθό Γείθηε ηηκώλ ηνπ 

Υ.Α. θαζίζηαηαη αθόκε πην εκθαλήο ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπγθξίλνπκε ηηο απνδόζεηο 

ζε έλα αθόκε κεγαιύηεξν δηάζηεκα, θαη πην ζπγθεθξηκέλα, από ην 1999 έσο θαη 

ζήκεξα. Σν Γηάγξακκα 4.9 θαηαδεηθλύεη κηα ζσξεπηηθή απόδνζε ηεο κεηνρήο από 

ηελ επνρή εηζαγσγήο ηεο ζην Υ.Α. πνπ μεπεξλάεη ην 200% ηε ζηηγκή πνπ ν Γεληθόο 

Γείθηεο βξίζθεηαη ζε πνιύ ρακειόηεξα (θαη αξλεηηθά) επίπεδα. Λακβάλνληαο ππόςε 

ηε γεληθόηεξε ζπκπεξηθνξά ησλ εηζεγκέλσλ κεηνρώλ θαη ηελ θξίζε ζηελ εγρώξηα 

αγνξά, ε JUMBO είλαη κηα εθ ησλ ειαρίζησλ κεηνρώλ πνπ θαηαθέξλνπλ λα 

δηαηεξνύλ ζεηηθέο απνδόζεηο ζε ηόζν καθξνρξόλην νξίδνληα.  

Γηάγξακκα 4.9: Ζ πνξεία ηεο κεηνρήο ζε ζρέζε κε ην Γεληθό Γείθηε Υ.Α. 1998-2014 

Πεγή: finance.yahoo, Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ JUMBO Α.Δ.Δ. 

 

5.1 Τπολογιζμόρ ηος WACC 

5.1.1 Σο Κόζηορ Ιδίων Κεθαλαίων 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ θόζηνπο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζα εθαξκνζηεί ν ηύπνο ηνπ 

CAPM, ν νπνίνο όπσο πξναλαθέξζεθε ζην θεθάιαην 3.4 ηζνύηαη κε: 

E(r)=Rf + β (Rm – Rf)  (5) 

Σν επηηόθην άλεπ θηλδύλνπ Rf απνηειεί ην ειάρηζην επηηόθην βάζεο ηεο αγνξάο. ηελ 

πεξίπησζε ηεο JUMBO θαη ηεο Διιάδαο ελ πξνθεηκέλσ, δεκηνπξγείηαη κηα κεγάιε 

απόθιηζε ζε ζρέζε κε ην ειάρηζηα επηηόθηα ηεο ππόινηπεο δώλεο ηνπ επξώ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην βαζηθό επηηόθην ηνπ επξώ πνπ νξίζηεθε κε απόθαζε ηεο 

Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ζηηο 10 επηεκβξίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο είλαη ζην 

ύςνο ηνπ 0,05%, ήηνη ζε ηζηνξηθά ρακειά. Με κηα απόθαζε πνπ αηθληδίαζε ηόηε ηηο 

αγνξέο, ν Mario Draghi έξημε ην θεληξηθό επηηόθην ζην ζρεδόλ κεδεληθό επίπεδν ηνπ 

0,05% θαη θαζόξηζε ην επηηόθην θαηάζεζεο ησλ εκπνξηθώλ ηξαπεδώλ ζηελ ΔΚΣ 

(deposit facility rate) ζην -0,20%. Σα παξαπάλσ θαηέδεημαλ ηε ζαθή πξόζεζε ηεο 

ΔΚΣ λα εθαξκόζεη κηα πην επηζεηηθή πνιηηηθή πνζνηηθήο ραιάξσζεο (quantitative 

easing) παξά ηηο έληνλεο  αληηξξήζεηο ησλ Γεξκαλώλ εηαίξσλ πνπ αληηηίζεληαη ζε 

νπνηαδήπνηε κνξθή επεθηαηηθήο πνιηηηθήο (είηε λνκηζκαηηθήο, είηε δεκνζηνλνκηθήο). 

ε θάζε πεξίπησζε, ηα ηζηνξηθά ρακειά ηνπ επηηνθίνπ ηνπ επξώ δελ 

αληηθαηνπηξίζηεθαλ ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία ιόγσ ηεο ηδηαίηεξεο θαηάζηαζήο ηεο. 

Σν 10εηέο νκόινγν ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ αθνινύζεζε κηα αληίζεηε πνξεία, ε 

νπνία παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 5.1. Πην αλαιπηηθά, ελώ ε θαηάζηαζε ζηελ 

Διιεληθή νηθνλνκία έβαηλε δηαξθώο πξνο ηελ νκαινπνίεζε κε ηηο δηεζλείο αγνξέο λα 

αλαγλσξίδνπλ ηελ πξόνδν πνπ θαηαθέξακε όζνλ αθνξά ζηε δεκνζηνλνκηθή 

πεηζαξρία, μαθληθά ζην κήλα Οθηώβξην ηέζεθε επηκόλσο ην ζέκα εμόδνπ καο από ην 

Μλεκόλην. Οη αγνξέο έδεημαλ λα κε ζπκκεξίδνληαη ηελ αηζηνδνμία ηεο Διιεληθήο 

Κπβέξλεζεο θαη ζεώξεζαλ όηη ήηαλ πξώηκε ε πξόζεζε ηεο ρώξαο λα βγεη από ηελ 

πξνζηαζία ηεο Σξόηθαο θαη λα επαλέιζεη ζηαδηαθά ζηηο δηεζλείο αγνξέο, πξνθεηκέλνπ 
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λα δαλεηζηεί κόλε ηεο εθδίδνληαο καθξνρξόληα νκόινγα κεηά από 5 έηε πεξίπνπ. αλ 

απνηέιεζκα, ελώ ην επηηόθην ηνπ 10εηνύο θπκαηλόηαλ ζε επίπεδα ρακειόηεξα ηνπ 6% 

(πεξίπνπ ζην 5,60-5,70%) μαθληθά άξρηζε λα αλεβαίλεη, μεπεξλώληαο αξρηθώο ην 6%, 

ύζηεξα ην 7%, ην 8% θαη θηάλνληαο ζηα όξηα ηνπ 9%. Μέζα ζε ιίγεο εκέξεο, ε 

αηζηνδνμία αληηθαηαζηάζεθε από απνγνήηεπζε, θαζόηη έγηλε πξνθαλέο όηη ε 

αληίδξαζε ησλ δηεζλώλ αγνξώλ θαη ε εθηόμεπζε ηνπ επηηνθίνπ ζην επίπεδν ηνπ 8-9% 

δελ άθελε πεξηζώξηα εμόδνπ ηεο ρώξαο ζε δηεζλή δαλεηζκό. Από ηελ θνξπθή ηνπ 

ζρεδόλ 9% 

 

Γηάγξακκα 5.1: Ζ πνξεία ηνπ 10εηνύο νκνιόγνπ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ 

 Πεγή: Bloomberg, 12 Γεθ 2014 

ζηα κέζα Οθησβξίνπ, ην επηηόθην επέζηξεςε ζε ρακειόηεξα επίπεδα, πεξίπνπ 7,3%, 

ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ. Ήηαλ ηόηε πνπ αλαθνίλσζε ν Πξσζππνπξγόο όηη ζα 

επηζπεπηνύλ νη δηαδηθαζίεο εθινγήο Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζεί κηα πεξίνδνο αβεβαηόηεηαο. αλ απνηέιεζκα, ην επηηόθην εθηνμεύζεθε 

άκεζα ζην 9% (είλαη εκθαλήο ε αθαξηαία άλνδνο ζην Γηάγξακκα 5.1) θαλεξώλνληαο 

ηελ αλεζπρία ησλ δηεζλώλ αγνξώλ γηα ηε ζηαζεξόηεηα ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο. 

ζνλ αθνξά ζην ζπζηεκηθό θίλδπλν ηεο κεηνρήο ηεο JUMBO, ην β άλεπ κόριεπζεο 

θπκαίλεηαη πνιύ θνληά ζηε κνλάδα (1), ήηνη αθνινπζεί πηζηά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 
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γεληθνύ δείθηε ηηκώλ ηνπ ΥΑ. Αλαιόγσο κε ηνπο ζεζκηθνύο επελδπηέο ην β ηεο 

JUMBO θπκαίλεηαη ζηα παξαθάησ επίπεδα: 

Πίλαθαο 5.1: πζηεκηθόο θίλδπλνο κεηνρήο 

Φορέας β 

Alpha Bank 0,9 

Financial Times 0,987 

Reuter  0,99 

Finance Yahoo, MSN 0,96 

 

Λακβάλνληαο ηα παξαπάλσ ππόςε, ζηνπο ππνινγηζκνύο καο ζα ιάβνπκε σο κέζε 

ηηκή γηα ην β ηελ 0,96. Γηα λα ππνινγηζζεί ην κνριεπκέλν
25

β ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν 

αθόινπζνο ηύπνο: 

𝛽𝑔 = 𝛽 ×  1 +
𝛱𝜊𝜍𝜏𝜊𝜍𝜏ό 𝜉έ𝜈𝜔𝜈 ×  1 − 𝜋𝜊𝜍𝜊𝜍𝜏ό 𝜑ό𝜌𝜊𝜐 

𝛱𝜊𝜍𝜊𝜍𝜏ό 𝜄𝛿ί𝜔𝜈
  

όπνπ ιακβάλνληαη νη εμήο ηηκέο: 

Μέζν πνζνζηό μέλσλ 2010-2014: 28% 

Μέζν πνζνζηό ηδίσλ 2010-2014: 72% 

Μέζν πνζνζηό θόξσλ 2010-2014: 25% 

 

πλεπώο, ην κνριεπκέλν β ηεο JUMBO ηζνύηαη κε: 

𝛽𝑔 = 0,96 ×  1 +
0,28 ×  1 − 0,25 

0,72
 = 1,24 

ζνλ αθνξά ζην επηηόθην άλεπ θηλδύλνπ, επηιέγνπκε ην 7% ην νπνίν απνηειεί ηελ 

ηξέρνπζα πεξίνδν ηελ θνηλή ζπληζηακέλε όισλ ησλ αλαιύζεσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ 

Διιεληθή αγνξά, ζπλεπώο rf =7%.  

ρεηηθά κε ην αζθάιηζηξν rm-rf ηεο αγνξάο (Equity Risk Premium) δελ πθίζηαηαη 

δηεζλήο ζπκθσλία (consensus) γηα ηελ Διιεληθή αγνξά, ηδηαηηέξσο κεηά ηηο 

πξόζθαηεο εμειίμεηο νη νπνίεο νδήγεζαλ ηηο απνδόζεηο ηνπ Διιεληθνύ νκνιόγνπ ζηα 

                                                           
25

Επιλζγουμε το μοχλευμζνο (geared)β κακότι ςτθ διεκνι βιβλιογραφία κεωρείται καταλλθλότερο 
για τον υπολογιςμό του κόςτουσ των ιδίων μζςω του CAPM 
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ύςε. Ζ κέζε ηηκή πνπ ιακβάλεηαη από ηηο πεξηζζόηεξεο εγρώξηεο εηαηξείεο 

αλαιύζεσλ βξίζθεηαη κεηαμύ 3-4% θαη πξνηηκνύκε λα πάξνπκε ηε κεγαιύηεξε γηα 

ιόγνπο ζπληεξεηηθόηεηαο, ήηνη ERP=4%. 

πλεπώο, ην θόζηνο ηδίσλ θεθαιαίσλ, ζύκθσλα κε ηε κέζνδν ηνπ CAPM ηζνύηαη: 

𝛫ό𝜍𝜏𝜊𝜎 𝛪𝛿ί𝜔𝜈 = 7% +  1,24 × 4% = 11,96% 

 

5.1.2 Σο Κόζηορ Γανειακών Κεθαλαίων 

 

Σν θόζηνο ησλ δαλεηαθώλ θεθαιαίσλ ηεο JUMBO εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από 

ηε δηαθύκαλζε ηνπ επηπέδνπ ησλ επηηνθίσλ. ύκθσλα κε ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη ηα εηήζηα δειηία ηεο επηρείξεζεο, ην κέζν πεξηζώξην (margin) ησλ 

θπκαηλόκελσλ δαλείσλ βξίζθεηαη πεξίπνπ ζην 3,5-4% πέξαλ ηνπ επηηνθίνπ άλεπ 

θηλδύλνπ. Γηα ιόγνπο ζπληεξεηηθόηεηαο ζα ιάβνπκε σο πεξηζώξην ην 4%. 

πλεπώο, ην θόζηνο ησλ δαλεηαθώλ θεθαιαίσλ ηζνύηαη κε: 

𝛫ό𝜍𝜏𝜊𝜎 𝛥𝛼𝜈휀𝜄𝛼𝜅ώ𝜈 𝛫휀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈 = 𝑟𝑓 + 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 = 7% + 4% = 11% 

Γίλεηαη θαηαλνεηό όηη ην rf=7% είλαη ρακειόηεξν ηνπ ηξέρνληνο, αιιά ζεσξνύκε όηη 

ε παξνύζα ζπγθπξία είλαη παξνδηθή θαη όηη ζύληνκα ε ππεξβνιηθή αληίδξαζε ησλ 

δηεζλώλ επελδπηώλ ζηηο πηζαλέο πνιηηηθέο εμειίμεηο ηεο ρώξαο ζα κεηξηαζηεί. Σν 

επηηόθην ησλ Διιεληθώλ νκνιόγσλ θαηά πάζα πηζαλόηεηα ζα ππνρσξήζεη από ηα 

επίπεδα ηνπ 10% πνπ εθηηλάρζεθε, αιιά ζίγνπξα ζα δπζθνιεπηεί λα γπξίζεη ζηα 

επίπεδα ηνπ 5%-6% ζε βξαρππξόζεζκν δηάζηεκα. Αθόκε θαη αλ ε θαηάζηαζε 

νκαινπνηεζεί ζηελ Διιάδα, είλαη ινγηθό λα αλακέλεηαη ε έιιεηςε εκπηζηνζύλεο εθ 

κέξνπο ησλ δηεζλώλ αγνξώλ, ζπλεπώο ε πηζαλόηεηα ππνρώξεζεο ησλ επηηνθίσλ ζε 

ρακειόηεξα επίπεδα ζα ρξεηαζηεί πνιύ ρξόλν αθόκα. Γηα απηνύο ηνπο ιόγνπο, 

ζεσξνύκε όηη έλα κέζν επηηόθην θνληά ζην 7% , είλαη αληηπξνζσπεπηηθό ηεο 

παξνύζαο θαη αλακελόκελεο θαηάζηαζεο.  
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5.1.3 Σελικόρ Τπολογιζμόρ ηος WACC 

 

Λακβάλνληαο ππόςε ηα επηκέξνπο ζπζηαηηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ ήδε αλαθεξζεί, 

ήηνη: 

Μέζν πνζνζηό μέλσλ 2010-2014: 28% 

Μέζν πνζνζηό ηδίσλ 2010-2014: 72% 

Μέζν πνζνζηό θόξσλ 2010-2014: 30% 

Κόζηνο Ηδίσλ: 11,96% 

Κόζηνο Ξέλσλ: 11% 

 

Σν WACC ηζνύηαη κε: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝛱𝜊𝜍𝜊𝜍𝜏ό 𝛪𝛿ί𝜔𝜈 × 𝛫ό𝜍𝜏𝜊𝜎 𝛪𝛿ί𝜔𝜈 +  𝛱𝜊𝜍𝜊𝜍𝜏ό 𝛯έ𝜈𝜔𝜈 × 𝛫ό𝜍𝜏𝜊𝜎 𝛯έ𝜈𝜔𝜈 ×  1 − 𝛱𝜊𝜍𝜊𝜍𝜏ό 𝜑ό𝜌𝜊𝜐  

=   0,28 × 0,1196 +  0,72 × 0,11 × 0,75 = 0,03349 + 0,0594 = 0,09289 ≅ 9,3% 

Άξα, ην κέζν πνζνζηό WACC πνπ ζα εθαξκνζζεί σο πξνεμνθιεηηθό επηηόθην 

ηζνύηαη κε 9,3%. 

 

5.2. Πποβλεπόμενερ Σαμειακέρ Ροέρ 

 

ύκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο ε αύμεζε ησλ πσιήζεσλ 

ζηελ επόκελε ρξήζε ππνινγίδεηαη ζην 4%-6%, ηα θαζαξά θέξδε εθηηκώληαη κεηαμύ 

€90-95 εθαη. θαη νη θεθαιαηνπρηθέο επελδύζεηο (Capex) ζην επίπεδν ησλ €35-40 

εθαη. ζνλ αθνξά ζηελ εμέιημε ησλ ηακεηαθώλ ξνώλ ν πίλαθαο 5.2 ζπλνςίδεη ηηο 

εθηηκήζεηο καο γηα ηελ επόκελε πεληαεηία. Ο ππνινγηζκόο ησλ κεγεζώλ βαζίδεηαη 

ζηελ θνηλή ζπληζηακέλε
26

 (consensus) ησλ βαζηθώλ παξαδνρώλ πνπ ιακβάλνληαη 

ππόςε από όιεο ηηο εηαηξείεο αλάιπζεο νη νπνίεο παξαθνινπζνύλ ηελ εμέιημε ησλ 

κεγεζώλ ηεο JUMBO, θαζώο θαη ηελ πνξεία ηεο κεηνρήο ηεο. 

 

                                                           
26

φνκεςθ εκτιμιςεων των τμθμάτων ανάλυςθσ τθσ Alpha Bank, Beta Xρθματιςτθριακισ ,Euroxx 
Χρθματιςτθριακισ, euro2day.gr, finance.in.gr, finance.yahoo.com, Bloomberg.com, capital.gr και 
Ναυτεμπορικισ 
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Πίλαθαο 5.2: Πξνβιεπόκελεο ηακεηαθέο ξνέο 

(ζε €εθαη.) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

EBITDA (α) 110 147 149,2 151,4 153,7 156,0 158,4 

Μεηαβνιή 

Κεθαιαίνπ Κίλεζεο 

(β) 

9 21 22 20 20 20 20 

Λειηοσργικές Ροές 

(α-β) 
129 104 127,2 131,4 133,7 136,0 138,4 

Capex (γ) 28 35 35 35 35 35 35 

Δλεύθερες Ροές    

(α-β-γ) 
101 69 92,2 96,4 98,7 101,0 103,4 

 

Βαζηθέο παξαδνρέο: 

EBITDA: κέζνο εηήζηνο ξπζκόο αύμεζεο 1,5% 

Μεηαβνιή Κεθαιαίνπ Κίλεζεο: ζηαζεξό ζην ύςνο ησλ €20εθαη. 

Capex: ζηαζεξό ζην ύςνο ησλ €35εθαη. 

Ρπζκόο αύμεζεο εηο ην δηελεθέο: 1,5%  (πξνο ππνινγηζκό ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο) 

Ζ δηαθνξά κεηαμύ ησλ ιεηηνπξγηθώλ θαη ησλ ειεύζεξσλ ξνώλ είλαη νη 

θεθαιαηνπρηθέο επελδύζεηο ηεο εηαηξείαο. ηελ πξάμε νη ειεύζεξεο ξνέο θαλεξώλνπλ 

ηελ ηθαλόηεηα ηεο επηρείξεζεο λα παξάγεη κεηξεηά (θαη πξνθαλώο θαη θέξδε) αθνύ 

έρνπλ πξώηα αθαηξεζεί ηα πνζά πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηπρόλ 

επέθηαζε ηνπ ελεξγεηηθνύ ηεο. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε απνηίκεζε ηεο αμίαο ηεο 

κεηνρήο ηεο JUMBO θαη κε ηηο δύν κεζόδνπο βάζεη ησλ παξαπάλσ παξαδνρώλ. 

 

5.3 Αποηίμηζη βάζει Λειηοςπγικών Ροών 

 

Ο πίλαθαο 5.3 ζπλνςίδεη ηνλ ππνινγηζκό ηεο αμίαο ηεο κεηνρήο ηεο JUMBO βάζεη 

ησλ εθηηκώκελσλ ιεηηνπξγηθώλ ξνώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνβιέπνληαη νη 

ιεηηνπξγηθέο ξνέο γηα ηα επόκελα πέληε έηε, δειαδή 2015-2019 θαη ελ ζπλερεία 

ππνινγίδεηαη ε ππνιεηκκαηηθή αμία, εθαξκόδνληαο ηνλ ηύπν ηεο δηελεθνύο ξάληαο 

(perpetuity), ν νπνίνο όπσο έρεη αλαθεξζεί ζε πξνγελέζηεξν ζεκείν ηζνύηαη κε: 
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𝛶𝜋𝜊𝜆휀𝜄𝜇𝜇𝛼𝜏𝜄𝜅ή 𝛢𝜉ί𝛼𝑡 =
𝐶𝐹𝑡+1

𝑟−𝑔
=

𝐶𝐹𝑡×𝑔

𝑟−𝑔
(3) 

όπνπ CFt είλαη ε ξνή ηνπ 2019, g είλαη ν ξπζκόο αύμεζεο 1,5%, θαη r είλαη ην 

πξνεμνθιεηηθό επηηόθην WACC δειαδή 9,3%. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

Πίλαθαο 5.3: Απνηίκεζε βάζε Λεηηνπξγηθώλ Ρνώλ 

(ζε € εθαη.) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Τπνι/θή 

Αμία 

Λειηοσργικές Ροές 129 104 127,2 131,4 133,7 136,0 138,4 1800,46 

WACC 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 

πληειεζηήο 

Παξνύζαο Αμίαο 
  0,915 0,837 0,766 0,701 0,641 0,641 

Παπούζα Αξία   116,4 110,0 102,4 95,3 88,7 1506,9 

ύνολο Αξίαρ  2019,805 

Απιθμόρ μεηοσών 136.059.759 

Σιμή ανά μεηοσή €14,85 

 

Βάζεη ησλ ππνινγηζκώλ απηήο ηεο κεζόδνπ, ε πξνζδνθώκελε ηηκή ηεο κεηνρήο είλαη 

ίζε κε €14,85, ε νπνία βξίζθεηαη ζεκαληηθά πην ςειά από ηελ ηξέρνπζα ηηκή ηεο 

κεηνρήο ζην ΥΑ (ε νπνία όκσο είλαη απνηέιεζκα ηνπ κίλη θξαρ πνπ έιαβε ρώξα ηηο 

ηειεπηαίεο εκέξεο). ε ζρέζε κε ηηο ηηκέο ηεο κεηνρήο ζην ηειεπηαίν έηνο, ε 

ππνινγηδόκελε αμία βξίζθεηαη σο εμήο: 

 

  Γηαθνξά (από €14,85) 

Σξέρνπζα Σηκή 

(15/12/14) 

€8,79 68,94% 

Τςειό έηνπο €14,40 3,12% 

Υακειό έηνπο €7,97 86,32% 
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5.4 Αποηίμηζη βάζει Δλεύθεπων Ροών 

 

Ο πίλαθαο 5.4 ζπλνςίδεη ηνλ ππνινγηζκό ηεο αμίαο ηεο κεηνρήο ηεο JUMBO βάζεη 

ησλ εθηηκώκελσλ ειεύζεξσλ ξνώλ. Δθαξκόδνληαο παξόκνηα κεζνδνινγία κε ηελ 

πξνεγνύκελε παξάγξαθν, πξνβιέπνληαη νη ειεύζεξεο ξνέο γηα ηα επόκελα πέληε έηε, 

δειαδή 2015-2019 θαη ελ ζπλερεία ππνινγίδεηαη ε ππνιεηκκαηηθή αμία ηεο 

επηρείξεζεο. Πην αλαιπηηθά: 

Πίλαθαο 5.4: Απνηίκεζε βάζε Διεύζεξσλ Ρνώλ 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Τπνι/θή 

Αμία 

Δλεύθερες Ροές 101 69 92,2 96,4 98,7 101,0 103,4 1345,0 

WACC 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 

πληειεζηήο 

Παξνύζαο Αμίαο 
  0,915 0,837 0,766 0,701 0,641 0,641 

Παπούζα Αξία   70,6 67,6 63,3 59,3 94,6 1125,8 

ύνολο Αξίαρ  1481,16 

Απιθμόρ μεηοσών 136.059.759 

Σιμή ανά μεηοσή €10,89 

  

Βάζεη ησλ ππνινγηζκώλ απηήο ηεο κεζόδνπ, ε πξνζδνθώκελε ηηκή ηεο κεηνρήο είλαη 

ίζε κε €10,89 ε νπνία βξίζθεηαη ιίγν πςειόηεξα από ηελ ηξέρνπζα ηηκή ηεο κεηνρήο 

ζην ΥΑ, αιιά πνιύ θνληά ζηελ ηηκή πνπ είρε πξηλ ην κίλη θξαρ πνπ έιαβε ρώξα ηηο 

ηειεπηαίεο εκέξεο. ε ζρέζε κε ηηο ηηκέο ηεο κεηνρήο ζην ηειεπηαίν έηνο, ε 

ππνινγηδόκελε αμία βξίζθεηαη σο εμήο: 

  Γηαθνξά (από €10,89) 

Σξέρνπζα Σηκή 

(15/12/14) 

€8,79 23,89% 

Τςειό έηνπο €14,40 -24,38% 

Υακειό έηνπο €7,97 36,64% 
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5.5 σολιαζμόρ Αξίαρ Μεηοσήρ 

 

Ζ απνηίκεζε ηεο αμίαο ηεο κεηνρήο βάζεη ησλ δύν δηαθνξεηηθώλ ππνδεηγκάησλ 

νδεγεί ζε κηα ζπληεξεηηθή ηηκή-ζηόρν €10,89 θαη ζε κηα πην αηζηόδνμε ηηκή-ζηόρν 

€14,85. Ζ ρακειόηεξε ηηκή βξίζθεηαη πνιύ θνληά ζηα ηξέρνληα επίπεδα πνπ βξέζεθε 

ε κεηνρή ζην ΥΑ ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ 2014, ύζηεξα από ην κίλη θξαρ πνπ έιαβε 

ρώξα ιόγσ ησλ πνιηηηθώλ εμειίμεσλ. Γεληθόηεξα, νη ηηκέο ζηόρνη πνπ δίλνπλ 

δηάθνξνη επελδπηηθνί νίθνη πνπ παξαθνινπζνύλ ηε ζπκπεξηθνξά ηεο κεηνρήο ηεο 

JUMBO βξίζθνληαη πην θνληά ζην αλώηεξν εύξνο ηηκώλ πνπ ππνινγίζηεθαλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν πίλαθαο 5.5 ζπλνςίδεη ηηο πην πξόζθαηεο δηαζέζηκεο αλαιύζεηο γηα 

ηε κεηνρή: 

Πίλαθαο 5.5: Αλαιύζεηο επελδπηηθώλ νίθσλ 

Δπελδπηηθόο Οίθνο Σηκή-ζηόρνο ύζηαζε 

HSBC (6/2014) €16,50 Overweight 

Beta Securities (10/2014) €11,00 Overweight 

Eurobank Equities (10/2014) €14,00 Buy 

Piraeus Bank (12/2014) €13,90 Outperform 

Alpha Bank (12/2014) €10,60 Neutral 

Δθηίκεζε εξγαζίαο €10,89-14,85  

Πεγή: Αλαθνηλώζεηο επελδπηηθώλ νίθσλ 

 

Από ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαζίζηαηαη θαλεξό όηη αθόκα θαη κεηαμύ επαγγεικαηηθώλ 

επελδπηηθώλ νίθσλ παξαηεξνύληαη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ζηηο απνηηκήζεηο ηνπο. Ο 

θπξηόηεξνο ιόγνο ύπαξμεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαθνξώλ είλαη νη δηαθνξεηηθέο 

ππνζέζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο έρνπλ ζηεξηρζεί νη ππνινγηζκνί, ήηνη νη ππνζέζεηο γηα ηηο 

αλακελόκελεο κειινληηθέο ξνέο θαη ην πξνβιεπόκελν θόζηνο ρξήκαηνο κε ην νπνίν 

ζα γίλεη ε πξνεμόθιεζε ησλ ξνώλ. αλ απνηέιεζκα, ε εθηίκεζε ηεο ηηκήο βάζεη ηεο 

παξνύζαο εξγαζίαο βξίζθεηαη πνιύ θνληά θαη κέζα ζην εύξνο ησλ ηηκώλ πνπ 

δίλνληαη από ηνπο επελδπηηθνύο νίθνπο, γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεη ηελ νξζόηεηα ησλ 

ππνζέζεσλ θαη ησλ ππνινγηζκώλ καο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

6.1 Βαζικά ζςμπεπάζμαηα 

 

Ζ εηαηξεία JUMBO θαηάθεξε κέζα ζε ιίγα ρξόληα λα εμειηρζεί από κηα εηαηξεία 

εκπνξίαο παηρληδηώλ ζην κεγαιύηεξν πσιεηή ιηαληθνύ εκπνξίνπ ζηελ Διιάδα θαη λα 

έρεη ζέζεη ηηο βάζεηο γηα παξόκνηα εμέιημε ζηηο ρώξεο ησλ Βαιθαλίσλ θαη ζηελ 

Κύπξν. Με έλα δπλακηθό 70 πεξίπνπ κεγάισλ θαηαζηεκάησλ θαιύπηεη έλα επξύ 

θάζκα θαηαλαισηηθώλ πξντόλησλ πνπ πεξηιακβάλεη παηρλίδηα, έλδπζε, ππόδεζε, 

ζρνιηθά, θαζώο θαη είδε νηθηαθνύ εμνπιηζκνύ. Αθνινπζώληαο πηζηά ηηο επνρηαθέο 

αλάγθεο ησλ λνηθνθπξηώλ θαηαθέξλεη λα πξνζειθύεη όιν ην έηνο πειάηεο πνπ 

πάληνηε ζα βξνπλ θάηη λα αγνξάζνπλ από ηα θαηαζηήκαηά ηεο. 

πλνςίδνληαο, ε JUMBO δηαζέηεη ηξία αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηα νπνία ηελ 

θάλνπλ λα μερσξίδεη από ηνλ αληαγσληζκό: 

 Ζ επξεία γθάκα πξντόλησλ  

 Οη πνιύ ρακειέο ηηκέο πνπ νθείινληαη ζε αγνξαζηηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο 

 Ζ ηζρπξή δηαθήκηζε 

ζνλ αθνξά ζηα δύν πξώηα, ε εηαηξεία εκπνξεύεηαη θαη εηζάγεη κεγάιεο πνζόηεηεο 

πξντόλησλ ιόγσ ηνπ κεγάινπ κεγέζνπο ηεο, κε απνηέιεζκα λα επηηπγράλεη θαιύηεξεο 

ηηκέο από ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή ηεο ηζρύ κεγαιώλεη αθόκε 

πεξηζζόηεξν ζε ζρέζε κε ην κέγεζόο ηεο, νδεγώληαο ζε έλα ακνηβαίσο 

ππνζηεξηδόκελν απνηέιεζκα: ην κεγάιν κέγεζνο εμαζθαιίδεη ρακειόηεξεο ηηκέο 

θόζηνπο θαη νη ρακειόηεξεο ηηκέο θόζηνπο εμαζθαιίδνπλ θεξδνθνξία, ζπλεπώο 

πεξαηηέξσ αύμεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο. Ζ εθηίκεζή καο είλαη όηη ε εηαηξεία έρεη πηα 

θηάζεη ζε έλα θξίζηκν ζεκείν (critical level) ην νπνίν είλαη ηθαλό λα ηε βνεζά λα 

δηαηεξεί θαη λα βειηηώλεη ηα κεγέζε ηεο εθαξκόδνληαο ην ζσζηό κάλαηδκελη.  

Ζ δηαθήκηζε θαη ε ελ γέλεη πνιηηηθή πξνώζεζεο ησλ πξντόλησλ ηεο JUMBO είλαη 

ίζσο ε πην μερσξηζηή από όιεο ηηο εγρώξηεο εηαηξείεο. Δίηε ιόγσ δεκηνπξγηθόηεηαο, 

είηε ιόγσ πξνθιεηηθόηεηαο, ε εηαηξεία θαηαθέξλεη λα βξίζθεηαη ζπλερώο ζην 

επίθεληξν ηεο δεκνζηόηεηαο. Αζρέησο ηεο ζεηηθήο ή αξλεηηθήο γλώκεο πνπ έρεη ν 
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θάζε θαηαλαισηήο, ζεκαζία ζην ηέινο έρεη ην γεγνλόο όηη γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηελ 

JUMBO ή γηα “ηα” JUMBO όπσο ζπρλά απνθαινύληαη ζηελ θαζνκηινπκέλε. 

Έρνληαο κηα ζηαζεξή θαη καθξνρξόληα ζπλεξγαζία κε ζπγθεθξηκέλε δηαθεκηζηηθή 

εηαηξεία, ε JUMBO έρεη δεκηνπξγήζεη έλα μεθάζαξν πξόηππν (image) ζηελ αγνξά 

θαη ραίξεη ηεο αλαγλώξηζεο ησλ πξντόλησλ ηεο (brand recognition) αθόκα θαη από 

θαηαλαισηέο πνπ δελ είλαη πειάηεο ηεο. 

 

6.2 Σπέσοςζα Οικονομική Καηάζηαζη και Πποοπηικέρ 

 

Από εηαηξηθήο απόςεσο (κηθξννηθνλνκηθή) ε JUMBO ραίξεη άθξαο πγείαο θαη ηα 

ζεκειηώδε ζηνηρεία απνδεηθλύνπλ ηόζν ηελ παξνύζα, όζν θαη ηε δπλακηθή 

πξννπηηθή ηεο. Από καθξννηθνλνκηθήο απόςεσο όκσο πθίζηαληαη ζνβαξνί θίλδπλνη 

νη νπνίνη ζα κπνξνύζαλ δπλεηηθά ζην κέιινλ λα απεηιήζνπλ ηηο πξννπηηθέο 

αλάπηπμήο ηεο. Οη ηξέρνπζεο πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα κπνξεί λα νδεγήζνπλ 

ζε νηθνλνκηθή αζηάζεηα, ε νπνία ζα έρεη απξόβιεπηεο ζπλέπεηεο ζε κηα επηρείξεζε 

απηνύ ηνπ κεγέζνπο. Παξόια απηά, ε εκπεηξία από ηελ πξνεγνύκελε πεξίνδν θξίζεο 

2008-2013 θαηέδεημε όηη ην ζπλεηό κάλαηδκελη ηεο επηρείξεζεο έθεξε εηο πέξαο ηελ 

απνζηνιή ηνπ θαη όρη κόλν δηαηήξεζε αιιά θαηάθεξε λα απμήζεη ηα εηαηξηθά κεγέζε. 

Ζ JUMBO είλαη κηα εθ ησλ ειαρίζησλ Διιεληθώλ επηρεηξήζεσλ πνπ θαηάθεξαλ κέζα 

ζηελ θξίζε λα αληέμνπλ θαη λα βειηηώζνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο. Αθόκε θαη ην 

θνύξεκα ησλ θαηαζέζεσλ ζηελ Κύπξν
27

 δελ ήηαλ ηθαλό λα αλαθόςεη ηελ πνξεία ηεο 

επηρείξεζεο, παξόηη απνηέιεζε έλα πξσηνθαλέο ρξεκαηννηθνλνκηθό γεγνλόο ρσξίο 

πξνεγνύκελν. 

Δπηπξνζζέησο, ε εηαηξεία έρεη πξνγξακκαηίζεη ην άλνηγκα λέσλ ππεξθαηαζηεκάησλ 

ζηελ Διιάδα ζην άκεζν κέιινλ θαη πην ζεκαληηθά ηελ επέθηαζή ηεο ζηηο αγνξέο ησλ 

Βαιθαλίσλ, ήηνη ζηε Βνπιγαξία, Ρνπκαλία, Κόζζνβν, Αιβαλία θαη FYROM. 

Δθηηκάηαη όηη ν ηνπηθόο αληαγσληζκόο δε ζα απνηειέζεη ζνβαξό εκπόδην θαη όηη ην 

ζπλνιηθό πξντόλ πνπ ζα πξνζθέξεη ε JUMBO ζηηο εθεί αγνξέο ζα πξνζειθύζεη ηνπο 

εγρώξηνπο θαηαλαισηέο. Έλα ζεκείν ην νπνίν απνηειεί ίζσο ηε κνλαδηθή απεηιή 

ζηελ πξνζπάζεηα επέθηαζήο ηεο, είλαη νη δηαθνξεηηθέο θαηαλαισηηθέο θνπιηνύξεο 

                                                           
27

Όπωσ αναφζρκθκε ςε προγενζςτερο ςθμείο, θ εταιρεία διακζτει κυγατρικι ςτθν Κφπρο και 
διατθρεί κατακζςεισ ςε Κυπριακζσ τράπεηεσ 
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ηεο θάζε ρώξαο, ηηο νπνίεο ε εηαηξεία ζα πξέπεη λα ιάβεη ζνβαξά ππόςε ηεο 

πξνθεηκέλνπ λα επηηύρεη ην ζθνπό ηεο.  

Σέινο, θαζίζηαηαη εκκέζσο πξνθαλέο, όηη ην κεγάιν κέγεζνο ηεο JUMBO ζηελ 

Διιεληθή αγνξά ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά ζηελ πηζαλόηεηα εηζόδνπ λέσλ 

αληαγσληζηώλ ζε εζληθή θιίκαθα. Τπνζέηνληαο όηη θάπνηα κεγάιε αιπζίδα 

παηρληδηώλ ηνπ εμσηεξηθνύ ελδηαθέξεηαη λα εηζέιζεη ζηελ εγρώξηα αγνξά, είλαη 

βέβαην όηη αληηιακβάλεηαη ην κέγεζνο ηνπ αληαγσληζκνύ πνπ ζα αληηκεησπίζεη από 

ηελ ύπαξμε ηεο JUMBO ζε ηόζα ζεκεία θαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε γθάκα πξντόλησλ.  

 

6.3 Αξία Μεηοσήρ – Δπίλογορ 

 

Οη επηδόζεηο ηεο JUMBO ζηελ αγνξά θαη ε κεηακόξθσζή ηεο ζε πξσηαγσληζηή είρε 

σο θπζηθό επαθόινπζν ηελ αλάδεημε ηεο κεηνρήο ηεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ. 

Αξγά αιιά ζηαζεξά ε κεηνρή ηεο JUMBO (ΜΠΔΛΑ) θαηάθεξε λα αλαδεηρζεί ζε έλα 

από ηα ζεκαληηθόηεξα «ραξηηά» ηνπ Υ.Α. θαη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ θαηεγνξία 

πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο. Σαπηόρξνλα, ε εηαηξεία έρεη πξνζειθύζεη ην ελδηαθέξνλ 

μέλσλ επελδπηώλ ην νπνίν απνδεηθλύεηαη θαη από ηε ζπκκεηνρή δηεζλώλ θεθαιαίσλ 

ζην κεηνρηθό ηεο θεθάιαην. Δπηπξνζζέησο, ε κεηνρή παξαθνινπζείηαη από 

επελδπηηθέο εηαηξείεο θαη πξνηείλεηαη ζηα ραξηνθπιάθηα ησλ επελδπηώλ σο κηα από 

ηηο πην ππνζρόκελεο επηινγέο ζην ΥΑ. 

Ζ εθηίκεζε ηεο αμίαο βάζεη ηεο παξνύζαο κειέηεο θπκαίλεηαη κεηαμύ €10,89 θαη 

€14,85 αλάινγα κε ηε κέζνδν απνηίκεζεο, όπσο αλαιύζεθε ζην θεθάιαην 5. Ο 

πίλαθαο 5.5 δείρλεη ην εύξνο ησλ ηηκώλ-ζηόρσλ ησλ πην πξόζθαησλ αλαιύζεσλ πνπ 

αθνξνύλ ζηε κεηνρή θαη απνδεηθλύεη όηη νη ππνινγηζκνί καο ήηαλ ιεινγηζκέλνη. Ζ 

ηειηθή πνξεία πνπ ζα αθνινπζήζεη ε κεηνρή ηεο JUMBO όκσο εμαξηάηαη ζε κεγάιν 

βαζκό ζην επξύηεξν θιίκα πνπ επηθξαηεί ζηελ Διιεληθή αγνξά, ε νπνία παξνπζηάδεη 

ζεκάδηα έληνλεο λεπξηθόηεηαο. Δθηηκάηαη, όηη ζε πεξίπησζε πνπ ιπζεί νκαιά ην 

πνιηηηθό δήηεκα (ζεηηθή έθπιεμε), ηόηε ε κεηνρή ζα εθηηλαρζεί αλνδηθά 

πξσηαγσληζηώληαο ζην ηακπιό ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ.   
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