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Περίληψη 

Η εργασία ασχολείται με το ζήτημα της αποτίμησης εισηγμένων εταιριών σε θεωρητικό και 

πρακτικό επίπεδο. Τόσο η θεωρητική ανασκόπηση των διαθέσιμων υποδειγμάτων όσο και η 

εξέταση σχετικών εμπειρικών ευρημάτων αποκαλύπτουν ότι δεν υπάρχει καθολικά 

αποδεκτό υπόδειγμα σε επίπεδο καταλληλότητας η οποία διαμορφώνεται από το πλαίσιο 

και, κυριότερα, από τις υποθέσεις ανάλυσης. Σε πρακτικό επίπεδο, επιχειρείται η αποτίμηση 

της μετοχής του ΟΠΑΠ με αφορμή και την πρόσφατη (το 2013) μεταβίβαση του 

πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του από το Ελληνικό Δημόσιο (ΤΑΙΠΕΔ) σε ιδιώτη με 

στόχο τη διαπίστωση της επίπτωσης της μεταβίβασης στην αξία της μετοχής της εταιρίας. Η 

ανάλυση υποδεικνύει, σε συμφωνία με την επικρατούσα άποψη στη σχετική  βιβλιογραφία, 

ότι η αποτίμηση με διαφορετικά υποδείγματα συνεπάγεται σημαντικά διαφορετικά 

ευρήματα. Ειδικότερα, προκύπτει ότι η αποτίμηση βάσει προεξόφλησης μερισμάτων 

συνεπάγεται σημαντικά χαμηλότερη αξία μετοχής συγκριτικά με την αποτίμηση βάσει 

προεξόφλησης της ελεύθερης ταμειακής ροής. Αναφορικά με τον ΟΠΑΠ, τόσο η αποτίμηση 

όσο και η εξέταση της εξέλιξης βασικών οικονομικών μεγεθών και της τιμής μετοχής 

παρέχουν σαφείς ενδείξεις για ενίσχυση της αξίας κατόπιν ιδιωτικοποίησης. Το εν λόγω 

συμπέρασμα καθιστά αναγκαία την περαιτέρω ενασχόληση με την αποτίμηση στην Ελλάδα, 

ιδιαίτερα λόγω της τρέχουσας συγκυρίας στα πλαίσια της οποίας εξετάζεται το ενδεχόμενο 

ιδιωτικοποίησης δημόσιων επιχειρήσεων για την αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης. 

Μεταξύ των στόχων της μελλοντικής έρευνας επί του θέματος θα έπρεπε να είναι η παροχή 

κατάλληλων μεθοδολογικών αποδείξεων και εργαλείων ώστε οι όποιες ιδιωτικοποιήσεις 

λάβουν, τελικώς, χώρα να είναι προς το συμφέρον του Κράτους και, κατ' επέκταση της 

Κοινωνίας.  



 

iii 

 

Πίνακας περιεχομένων 

 

Περίληψη ....................................................................................................................... ii 

Πίνακας περιεχομένων ................................................................................................. iii 

Κατάλογος πινάκων…………………………………………………………………….v 

Κατάλογος διαγραμμάτων……………………………………………………………..vi 

Κατάλογος εικόνων…………………………………………………………………….vi 

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ............................................................ 1 

2.ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ................................................................................. 3 

2.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις ................................................................................. 3 

2.2 Αποτίμηση με προεξόφληση ταμειακών ροών .................................................... 5 

2.2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις ........................................................................... 5 

2.2.2 Παραλλαγή 1
η
: Ελεύθερη Ταμειακή Ροή ...................................................... 6 

2.2.3 Παραλλαγή 2
η
: Μερίσματα ......................................................................... 14 

2.2.4 Παραλλαγή 3
η
: Υπολειμματικό κέρδος ....................................................... 21 

2.3 Αποτίμηση ενδεχόμενων αξιώσεων – Αποτίμηση δικαιωμάτων προαίρεσης ... 26 

2.3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις ......................................................................... 26 

2.3.2 Το υπόδειγμα ............................................................................................... 26 

2.3.3 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ............................................................ 28 



 

iv 

 

2.4 Σχετική αποτίμηση – Αποτίμηση βάσει πολλαπλάσιων .................................... 29 

2.4.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις ......................................................................... 29 

2.4.2 Το υπόδειγμα ............................................................................................... 30 

2.4.3 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ............................................................ 31 

3.ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΟΠΑΠ .............................................................................................. 33 

3.1 Μεθοδολογία ...................................................................................................... 33 

3.2 Περιγραφή εταιρίας ............................................................................................ 34 

3.3 Ανάλυση S.W.O.T .............................................................................................. 35 

3.4 Βασικά οικονομικά μεγέθη ................................................................................ 37 

3.5 Υπολογισμός κόστους ιδίων κεφαλαίων ............................................................ 41 

3.6 Αποτίμηση με προεξόφληση μερισμάτων .......................................................... 44 

3.7 Αποτίμηση με προεξόφληση ελεύθερης ταμειακής ροής .................................. 49 

  3.7.1.Ανάλυση ευαισθησίας………………………………………………………..52 

4.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ............. 53 

ΠΗΓΕΣ ......................................................................................................................... 56 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ…...............................................60 



v 

 

Κατάλογος των πινάκων 

Πίνακας 1 ΟΠΑΠ– Ανάλυση S.W.O.T.………………………………………………………….....36 

Πίνακας 2 ΟΠΑΠ – Βασικά οικονομικά μεγέθη, 2010-2014…………………………………....37 

Πίνακας 3 ΟΠΑΠ – Εκτίμηση συντελεστή β ………………………………………………………42 

Πίνακας 4 ΟΠΑΠ Στοιχεία μερισματικής πολιτικής ΟΠΑΠ.…….……………………………...45 

Πίνακας 5 Συντελεστές συσχέτισης μεταβλητών μερισματικής πολιτικής ΟΠΑΠ…………......46 

Πίνακας 6 Πρόβλεψη πωλήσεων και μερίσματος ανά μετοχή……...……………………..........47 

Πίνακας 7 Αποτίμηση μετοχής ΟΠΑΠ …………………………………………………...............48 

Πίνακας 8 Υποθέσεις για την ανάπτυξη των οικ. μεγεθών του ΟΠΑΠ  

για τα έτη 2015e- 2019e…………...........................................................................................50 

  Πίνακας 9 Προβλεπόμενες ταμειακές ροές 2015e-2019e……......……………….……………..50 

  Πίνακας 10 Αποτίμηση αξίας Ομίλου και μετοχής ΟΠΑΠ..………………………................. 51 

Πίνακας 11 Ανάλυση ευαισθησίας ………………………………………………………………….52 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 

Κατάλογος των διαγραμμάτων  

Γράφημα 1 ΟΠΑΠ – Τιμές μετοχής ΟΠΑΠ, 11.10.2010-30.09.2015……..…………..............39 

Γράφημα 2 ΟΠΑΠ – Αποδόσεις μετοχής ΟΠΑΠ, 12.10.2010-30.09.2015…………………....40 

 

Κατάλογος εικόνων  

Εικόνα 1 Μέτοχοι ΟΠΑΠ με ποσοστό άνω του 5%…………………………………………..........2 

Εικόνα 2 Μερισματική πολιτική ΟΠΑΠ 2001-2013....………………….………………………..44 



1 

 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η γνώση της αξίας οποιασδήποτε επένδυσης συνιστά προαπαιτούμενο οποιασδήποτε 

ορθολογικής απόφασης που αφορά στη διαμόρφωση χαρτοφυλακίου επενδύσεων, 

συγχώνευση-εξαγορά, μερισματική πολιτική κ.ά. Συνοπτικά, η “αποτίμηση” συνίσταται 

στον υπολογισμό του καθαρού οφέλους μίας επένδυσης σε αντίθεση με την “τιμή” που 

αποτυπώνει, απλώς, το αντίτιμο στο οποίο πραγματοποιείται η μεταβίβαση μίας επένδυσης. 

Η ύπαρξη πληθώρας υποδειγμάτων αποτίμησης και, κυριότερα, τα διαφορετικά 

συμπεράσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή διαφορετικών υποδειγμάτων 

αποτίμησης καθιστούν προβληματική τη λήψη αποφάσεων. Προκύπτει, έτσι, η ανάγκη 

διερεύνησης των ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ των εκάστοτε υποδειγμάτων και των 

προϋποθέσεων υπό τις οποίες κάποιο υπόδειγμα είναι κατάλληλο προς χρήση. 

Στις 11.10.2013 το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) 

Α.Ε., μεταβίβασε 105.270.000 μετοχές της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων 

Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) ΑΕ, ήτοι 33,00% του μετοχικού κεφαλαίου της, στην Emma Delta 

Hellenic Holdings Limited που κατέστη βασικός μέτοχος. Το παραπάνω ποσοστό είχε 

μεταβιβαστεί από το Ελληνικό Δημόσιο στην ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε., σύμφωνα με το Νόμο 

3986/2011 και την υπ΄ αριθμό 193/2011 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής 

Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ) που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2501Β΄. 

Μία σύντομη ανασκόπηση των δημοσιευμάτων και απόψεων που διατυπώθηκαν πριν, κατά 

και μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας καθιστά εμφανές ότι το αντίτιμο που 

καταβλήθηκε, περί τα €622.000.000, κρίθηκε από μεγάλη μερίδα του Κοινού και του Τύπου 

ιδιαίτερα χαμηλό και μη συμφέρον για το Ελληνικό Δημόσιο. Η εν λόγω άποψη βασίζεται, 

εν μέρει, στο γεγονός ότι η τιμή της μετοχής του ΟΠΑΠ 11 ημέρες πριν την εξαγορά 

ανερχόταν σε €8,25. Βάσει αυτής της τιμής το αντίτιμο που κατέβαλε ο νέος βασικός 

μέτοχος θα έπρεπε να ισούται με €868.477.500, δηλαδή κατά 40%, περίπου, υψηλότερο από 

το πραγματικό. Παρόμοια συμπεράσματα προκύπτουν εξετάζοντας τη μέση τιμή της 

μετοχής 5 έτη πριν την εξαγορά. Η εν λόγω τιμή ανέρχεται σε €11,85, πολύ υψηλότερη από 

το ανά μετοχή τίμημα που καταβλήθηκε (περίπου €5,91). Πρέπει, επίσης, να αναφερθεί ότι 

κατά την πενταετία πριν την εξαγορά, ήτοι 1.302 ημέρες χρηματιστηριακής 

διαπραγμάτευσης, η τιμή της μετοχής ήταν μικρότερη του τιμήματος απόκτησης μόλις σε 

168 ή 13%. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την 01.01.2013 κι έπειτα, η τιμή της μετοχής δεν 
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υπήρξε ποτέ μικρότερη των €5,91 με εξαίρεση τις 15.07.2013 οπότε διαμορφώθηκε σε 

€5,84. Ειδικότερα, στη μετά μεταβίβασης εποχή, ήτοι από τις 14.10.2013 έως 30.09.2015, η 

τιμή της μετοχής δεν υπήρξε ποτέ χαμηλότερη των €6,45 (μέση τιμή €9,84).  

 

Εικόνα 1: Μέτοχοι ΟΠΑΠ με ποσοστό άνω του 5%
1
 

 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι διπλός. Αρχικά, επιδιώκεται η κριτική διερεύνηση 

των υποδειγμάτων αποτίμησης με στόχο να διαπιστωθούν αφενός οι προϋποθέσεις που 

καθιστούν κάθε υπόδειγμα καταλληλότερο προς χρήση, αφετέρου τα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα κάθε υποδείγματος. Ο δεύτερος στόχος της εργασίας είναι η πρακτική 

εφαρμογή κάποιων εκ των υποδειγμάτων αποτίμησης για να ελεγχθεί εμπειρικά η ισχύς ή 

μη των σχετικών θεωρητικών υποδείξεων-συμπερασμάτων και, κυρίως, να δοθεί 

τεκμηριωμένη (ποσοτικά) απάντηση στο ερώτημα σχετικά με την επίπτωση της 

ιδιωτικοποίησης του ΟΠΑΠ σε όρους αξίας της μετοχής, δηλαδή αν η μεταβίβαση ευνόησε 

ή όχι την αξία της.  

 

 

1
 http://www.capital.gr/finance/insiders 
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2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

2.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

Ο ελληνικός όρος “αποτίμηση” χρησιμοποιείται για την απόδοση του αγγλικού όρου 

“valuation” ο οποίος περιλαμβάνει τον όρο “value” (= “αξία”). Λεξιλογικά, ο όρος valuation 

αποδίδεται ως “η επαγγελματική κρίση για το πόσο αξίζει κάτι”
2
 ή “η διαδικασία της 

απόφασης για τα πόσα χρήματα αξίζει κάτι”
3
. Στο σημείο αυτό πρέπει να διαχωρίσουμε την 

“αξία” από την “τιμή”. Επικεντρώνοντας στο ζήτημα των επενδύσεων, η αξία αποτυπώνει 

τα οφέλη μίας επένδυσης (ανεξάρτητα του πώς ορίζονται αυτά) ενώ η τιμή το αντίτιμο που 

πρέπει να καταβληθεί για να αποκτηθεί η επένδυση. Συνεπώς, όταν η αξία μίας επένδυσης 

υπερβαίνει την τιμή της, τότε ο αγοραστής ευνοείται από τη συναλλαγή διότι λαμβάνει 

περισσότερα από εκείνα που θυσιάζει. Αν ισχύει το αντίστροφο, ευνοείται ο πωλητής για το 

λόγο που προαναφέρθηκε. Εφόσον η αξία ταυτίζεται με την τιμή τότε η συναλλαγή είναι 

αμοιβαίως επωφελής. Είναι προφανές ότι η αξία είναι ένα υποκειμενικό μέγεθος ενώ, 

αντίθετα, η τιμή είναι αμιγώς αντικειμενική έννοια. Αυτό συμβαίνει διότι είναι πρακτικά 

πολύ δύσκολο, με κάποιες εξαιρέσεις, να υπολογιστούν τα οφέλη μίας επένδυσης. Αντίθετα, 

η τιμή είναι ένα μέγεθος που καθορίζεται από την αγορά σε δεδομένη χρονική στιγμή. Ο 

Warren Buffet, διάσημος επενδυτής, εξηγεί τους δύο όρους σε μία πρόταση: η τιμή είναι 

αυτό που πληρώνεις, η αξία είναι αυτό που αποκτάς”
4
. 

Στην Οικονομική επιστήμη, όταν αναφερόμαστε σε οφέλη (ή θυσίες) εννοούμε ή 

υπονοούμε την αγοραστική δύναμη ή, πιο απλά, τις χρηματοροές. Το βασικό ερώτημα, 

άλλωστε, της Οικονομικής είναι πώς να επιτύχουμε το μέγιστο δυνατό όφελος με τη 

μικρότερη δυνατή θυσία. Επιπρόσθετα, επειδή τα οφέλη εκφράζονται σε όρους 

κατανάλωσης, μετρώνται σε όρους αγοραστικής δύναμης. Δεδομένου, επίσης, ότι δεν 

υπάρχει δωρεάν κατανάλωση, η αγοραστική δύναμη μετράται σε όρους χρήματος.  

 

2 http://www.ldoceonline.com/dictionary/valuation 

3 http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/valuation 

4 http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/w/warrenbuff149692.html 
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Ένα ακόμη μέγεθος που πρέπει να αναφερθεί είναι η αξία του χρήματος στο χρόνο. Η αξία 

του χρήματος στο χρόνο σημαίνει απλά ότι, για τους λόγους που αναφέρονται αμέσως 

παρακάτω, τα ορθολογικά οικονομικά όντα προτιμούν την εισροή €1 σήμερα συγκριτικά με 

την εισροή €1 στο μέλλον. Σύμφωνα με τους Brealy κ.ά. (2011), υπάρχουν 4 παράγοντες 

που διαμορφώνουν την αξία του χρήματος στο χρόνο 

 Πληθωρισμός. Διαχρονικά οι τιμές των αγαθώς έχουν την τάση να αυξάνονται. 

Συνεπώς, η αξία (δηλαδή το όφελος) €1 σήμερα είναι μεγαλύτερη από την αξία €1 

στο μέλλον. 

 Ευκαιρίες κατανάλωσης. Η ικανοποίηση προέρχεται από την κατανάλωση αγαθών. 

Αν, λοιπόν, αναβληθεί η κατανάλωση σήμερα, πρέπει να υπάρξει “αποζημίωση” στο 

μέλλον για την απώλεια ικανοποίησης. 

 Ευκαιρίες επένδυσης. Επιλέγοντας την πραγματοποίηση κάποιας επένδυσης, 

αποκλείουμε την πραγματοποίηση κάποιας άλλης ή κάποιων άλλων. Άρα πρέπει να 

αποζημιωθούμε για την απώλεια του οφέλους από άλλες επενδύσεις (κόστος 

ευκαιρίες). 

 Κίνδυνος. Εξορισμού το μέλλον είναι αβέβαιο. Άρα η δέσμευση ενός ποσού σήμερα 

είναι βέβαιη ενώ τα οφέλη αυτής της δέσμευσης που θα πραγματοποιηθούν στο 

μέλλον είναι αβέβαια. Συνεπώς, πρέπει να αποζημιωθούμε για αυτήν την 

αβεβαιότητα. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η αξία μίας επένδυσης είναι συνάρτηση δύο παραγόντων: 

του οφέλους αυτού καθαυτού και της αξίας του χρήματος στο χρόνο. Άρα, η αξία μίας 

επένδυσης είναι η παρούσα αξία των οφελών της ή, όμοια, η προεξοφλημένη αξία των 

οφελών της.  

Σύμφωνα με τον Damodaran (1996), η αποτίμηση μπορεί να γίνει με 3 προσεγγίσεις: α) 

προεξόφληση ταμειακών ροών, β) αποτίμηση ενδεχόμενων αξιώσεων και γ) σχετική 

αποτίμηση. Εν συντομία, η πρώτη προσέγγιση συνίσταται στην εκτίμηση των μελλοντικών 

ταμειακών ροών μίας επένδυσης και την προεξόφλησή τους με κάποιο επιτόκιο για να 

υπολογιστεί η παρούσα αξία της επένδυσης. Η δεύτερη προσέγγιση συνίσταται στην 

αποτίμηση όλων των πιθανών (καθαρών) οφελών που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον 

από την κτήση κάποιας επένδυσης. Σύμφωνα με την τρίτη προσέγγιση, η αξία μίας 
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επένδυσης προσδιορίζεται κατόπιν σύγκρισης κάποιων μεταβλητών άλλων όμοιων 

επενδύσεων. Για παράδειγμα, η αξία ενός διαμερίσματος μπορεί να προσδιοριστεί βάσει της 

αξίας κάποιου άλλου διαμερίσματος που βρίσκεται στην ίδια περιοχή και όροφο, έχει την 

ίδια έκταση κλπ. 

Πριν προχωρήσουμε στη θεωρητική ανασκόπηση των μεθόδων αποτίμησης, πρέπει να 

τονίσουμε ότι δεν υπάρχει εκ των προτέρων εγγύηση συμφωνίας των σχετικών ευρημάτων. 

Αυτό είναι αναμενόμενο καθώς κάθε μέθοδος στηρίζεται σε διαφορετικές υποθέσεις και η 

τιμή των υποτιθέμενων μεταβλητών στο μέλλον είναι εξορισμού πρακτικά αδύνατο να 

προβλεφθεί επακριβώς. Για το λόγο αυτό, πολλοί συγγραφείς, πχ οι Benninga και Sarig 

(1997), υποδεικνύουν τη χρήση πολλών μεθόδων, αντί μίας και μόνο, αποτίμησης για τον 

υπολογισμό της αξίας κάποιας επένδυσης. Περαιτέρω, οι εν λόγω συγγραφείς τονίζουν ότι η 

αποτίμηση γίνεται με μεγαλύτερη “ασφάλεια” όταν οι επιμέρους μέθοδοι συγκλίνουν σε 

παρόμοια ευρήματα. 

2.2 Αποτίμηση με προεξόφληση ταμειακών ροών 

2.2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

Όπως προαναφέρθηκε, η αξία μίας επένδυσης ισούται με την παρούσα αξία των 

μελλοντικών ταμειακών ροών της. Οι προεξοφλημένες ταμειακές ροές υπολογίζονται βάσει 

των μελλοντικών ταμειακών ροών οι οποίες προεξοφλούνται με κάποιο επιτόκιο το οποίο 

αποδίδει τον κίνδυνο των ταμειακών ροών (Damodaran, 2010β). Σχετικά με τις ταμειακές 

ροές, δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία ως προς το ποιο μέγεθος πρέπει να χρησιμοποιείται 

στην περίπτωση που αποτιμώνται επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, οι Koller κ.ά. (2005) 

προτείνουν ότι οι μελλοντικές ταμειακές ροές μπορούν να προσεγγιστούν με τα μερίσματα 

ή την ελεύθερη ταμειακή ροή. Αν και τα προαναφερθέντα μεγέθη συνιστούν προσέγγιση 

της μελλοντικής ταμειακής ροής, οι Torrez κ.ά (2006) υποστηρίζουν ότι υπάρχουν 

εμπειρικές αποδείξεις που επιβεβαιώνουν ότι η αποτίμηση βάσει προεξοφλημένων 

ταμειακών ροών είναι ιδιαίτερα “ευαίσθητη” στον ορισμό της “ταμειακής ροής”. Στις 

ενότητες που ακολουθούν θα εξετάσουμε τις 3 παραλλαγές (ανάλογα με τον ορισμό της 

ταμειακής ροής) του υποδείγματος προεξόφλησης ταμειακών ροών. Κρίνεται σκόπιμο να 

αναφερθεί ότι από το τρέχον σημείο κι έπειτα, η ανάλυση επικεντρώνεται στην αποτίμηση 
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εταιριών και, πιο συγκεκριμένα, των μετοχών εταιριών που διαπραγματεύονται στην αγορά 

(εισηγμένες σε χρηματιστήριο) εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.  

2.2.2 Παραλλαγή 1
η
: Ελεύθερη Ταμειακή Ροή 

Η αποτίμηση βάσει της προεξόφλησης ταμειακής ροής γίνεται με δύο τρόπους. Ο πρώτος 

συνίσταται στην αποτίμηση της εταιρίας με την υπόθεση ότι χρηματοδοτείται αποκλειστικά 

με ίδια κεφάλαια ενώ ο δεύτερος συνίσταται στην αποτίμηση της εταιρίας λαμβάνοντας 

υπόψη όλες τις χρηματοδοτικές πηγές
5
 (Damodaran, 1996). Στην πρώτη περίπτωση έχουμε 

αποτίμηση ιδίων κεφαλαίων ενώ στη δεύτερη περίπτωση έχουμε αποτίμηση εταιρίας. Αν 

και υπάρχουν σημαντικές διαφορές, ιδιαίτερα σε ότι έχει να κάνει με την εκτίμηση των 

ταμειακών ροών, η ανάλυσή μας θα επικεντρωθεί στην αποτίμηση της εταιρίας ως σύνολο 

για δύο λόγους: α) το  βασικό θεωρητικό υπόβαθρο των δύο περιπτώσεων είναι όμοιο και β) 

είναι εξαιρετικά σπάνιο να εντοπιστεί εισηγμένη εταιρία χωρίς, έστω κάποιο μικρό, 

ποσοστό συμμετοχής άλλων χρηματοδοτικών πηγών (πλην των ιδίων κεφαλαίων) στο 

μείγμα χρηματοδότησης.  

Σύμφωνα με τον Penman (2010), η αποτίμηση βάσει προεξόφλησης ταμειακών ροών 

ολοκληρώνεται σε 4 βήματα: α) εκτίμηση των ελεύθερων ταμειακών ροών , β) 

προσδιορισμός του μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίου και προεξόφληση των ελεύθερων 

ταμειακών ροών, γ) εκτίμηση της συνεχιζόμενης αξίας στο τέλος του χρονικού ορίζοντα 

ανάλυσης και δ) προσδιορισμός της εταιρικής αξίας. Στη συνέχεια της ανάλυσης 

εξετάζουμε εν συντομία κάθε βήμα. 

Βήμα 1
ο
 – Εκτίμηση των ελεύθερων ταμειακών ροών. Η ελεύθερη ταμειακή ροή ορίζεται 

ως “η διαφορά μεταξύ των ταμειακών εισροών από τη λειτουργία και των επενδύσεων 

ταμειακών ροών για τη λειτουργία” (Penman, 2010 σελ. 341). Εναλλακτικά, η ελεύθερη 

ταμειακή ροή ορίζεται ως “το ποσό μετρητών που θα μπορούσε να διανεμηθεί σε όλους 

τους επενδυτές (σ.σ. υπό την έννοια των χρηματοδοτών) ξένων και ιδίων κεφαλαίων μετά 

την αφαίρεση των απαραίτητων μετρητών για νέες επενδύσεις ή αυξήσεις του κεφαλαίου 

κίνησης” (Brealey κ.ά., 2011, σελ. 493). Από τους παραπάνω ορισμούς προκύπτει ότι η 

ελεύθερη ταμειακή ροή δεν εξαρτάται από το μείγμα χρηματοδότησης (Koller et. al, 2005) 

 

5 Πρέπει να σημειωθεί ότι αντί του όρου “χρηματοδοτικών πηγών” θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ο όρος 

“αξιώσεις” (επί των περιουσιακών στοιχείων) που αποδίδεται ορθότερα τον αγγλικό όρο “claimants”. 
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και αντιπροσωπεύει τη δυνατότητα της εταιρίας να αποπληρώσει τις αξιώσεις ξένων και 

ιδίων κεφαλαίων (Penman, 2010). Πρέπει να σημειωθεί, επίσης, ότι “η ελεύθερη ταμειακή 

ροή μπορεί να είναι αρνητική στην περίπτωση των ταχέως αναπτυσσόμενων εταιριών, 

ακόμα κι αν αυτές οι εταιρίες είναι κερδοφόρες, διότι οι ανάγκες σε επένδυση υπερβαίνουν 

την ταμειακή ροή από τις λειτουργίες. Η αρνητική ταμειακή ροή είναι, συνήθως, 

προσωρινή... Η ελεύθερη ταμειακή ροή γίνεται θετική καθώς η ανάπτυξη επιβραδύνεται και 

τα οφέλη των αναληφθέντων επενδύσεων ξεκινούν να εμφανίζονται” (Brealey κ.ά, 2011, 

σελ. 477).  

Ως προς τον υπολογισμό (εκτίμηση) των μελλοντικών ταμειακών ροών, δεν υπάρχει καμία 

“ασφαλής συνταγή”. Έχουμε, ήδη, αναφέρει ότι το μέλλον είναι εξορισμού άγνωστο. Όταν, 

μάλιστα, ο χρονικός ορίζοντας ανάλυσης εκτείνεται σε βάθος, τότε η αβεβαιότητα 

επεκτείνεται. Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι τα οικονομικά μεγέθη που απαιτούνται για 

τον υπολογισμό της ελεύθερης ταμειακής ροής εξαρτώνται από, πρακτικά, άπειρους 

παράγοντες-μεταβλητές με συνέπεια να είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθούν με μεγάλη 

ακρίβεια οι μελλοντικές ταμειακές ροές. Σύμφωνα με τους Koller et. al (2005), για να γίνει 

πρόβλεψη των μελλοντικών ταμειακών ροών της εταιρίας, είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί 

η οικονομική επίδοσή της κατά το παρελθόν. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό να 

εντοπιστούν οι οδηγοί (δημιουργίας) αξίας της εταιρίας όπως η απόδοση επί του 

επενδυμένου κεφαλαίου, ο ρυθμός ανάπτυξης και η ελεύθερη ταμειακή ροή. Επιπρόσθετα, 

είναι δυνατό να εξεταστεί αν η εταιρία δημιούργησε αξία κατά το παρελθόν, αν βρισκόταν 

σε ανάπτυξη και σε ποια έκταση, αν υστερούσε ή υπερτερούσε των ανταγωνιστών της σε 

επίπεδο οικονομικής απόδοσης κλπ. Ωστόσο, όπως σημειώνουν οι προαναφερθέντες 

συγγραφείς, τόσο η απόδοση επί του επενδυμένου κεφαλαίου όσο και η ελεύθερη ταμειακή 

ροή δε μπορούν να υπολογιστούν απευθείας από τη διαθέσιμη οικονομική πληροφόρηση 

που αναφέρεται, κατά κύριο λόγο, στις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις. Συνεπώς, 

είναι απαραίτητο να γίνουν ορισμένοι τροποποιήσεις έτσι ώστε να ανασυνταχθούν οι 

λογιστικές καταστάσεις και να εντοπιστούν τα λειτουργικά και μη λειτουργικά στοιχεία και 

η χρηματοδοτική διάρθρωση. Σε κάθε περίπτωση, μία από τις αδυναμίες της μεθόδους που 

εξετάζουμε είναι η αδυναμία απεικόνισης (συνυπολογισμού) της αξίας που δημιουργείται 

από πολιτικές ή στρατηγικές που δεν απαιτούν ταμειακή εκροή, πχ από την αντικατάσταση 

ενός στελέχους με κάποιο ικανότερο. Ένα ακόμη βασικό μειονέκτημα είναι ότι η ελεύθερη 

ταμειακή ροή μπορεί “ψευδώς” να εμφανιστεί αυξημένη από την αναβολή επενδύσεων, 

ειδικότερα στην αρχή του χρονικού ορίζοντα ανάλυσης (οπότε οι προεξοφλημένες 
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ταμειακές ροές έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην αξία) που, διαφορετικά, θα μείωναν την 

ελεύθερη ταμειακή ροή (Penman, 2010).  

Βήμα 2
ο
 – Προσδιορισμός του μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίου και προεξόφληση 

των ελεύθερων ταμειακών ροών. Το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου (ΜΣΚΚ) είναι η 

ελάχιστη απαιτούμενη απόδοση που επιθυμούν (απαιτούν) όλοι οι χρηματοδότες (επενδυτές) 

της εταιρίας (Brealey κ.ά, 2011). Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το ΜΣΚΚ χρησιμοποιείται 

ως προεξοφλητικό επιτόκιο για να προεξοφληθούν οι μελλοντικές ελεύθερες ταμειακές ροές 

της εταιρίας. Όπως αναφέρει ο Steiger (2010), το ΜΣΚΚ είναι ιδιαίτερα σημαντικός 

παράγοντας του υποδείγματος καθώς εξαρτάται σε μεγαλύτερο βαθμό, συγκριτικά με την 

ελεύθερη ταμειακή ροή, από παράγοντες που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής της 

εταιρίας. Η βασική δυσκολία με τον υπολογισμό του ΜΣΚΚ είναι ο συγχρονισμός του 

κόστους κεφαλαίου με τις ταμειακές ροές (Koller et. Al, 2005). Πιο απλά, οι πηγές 

χρηματοδότησης και το κόστος τους πρέπει να συνδυάζονται με το χρονικό ορίζοντα των 

ταμειακών ροών. Αυτό, σύμφωνα με τον Penman (2010) είναι προαπαιτούμενο ώστε το 

ΜΣΚΚ να αντιπροσωπεύει επαρκώς τον κίνδυνο των ταμειακών ροών της εταιρίας. Για να 

υπολογίσουμε το ΜΣΚΚ πρέπει να λάβουμε υπόψη 3 παράγοντες: α) το μετά φόρων κόστος 

των ξένων κεφαλαίων, β) το κόστος των ιδίων κεφαλαίων και γ) τη κεφαλαιακή διάρθρωση-

στόχο της εταιρίας (Koller et. al, 2005). Ο τύπος υπολογισμού του ΜΣΚΚ είναι ο 

ακόλουθος (Brealey κ.ά., 2011):  

 

  

Όπου:  WACC  το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου 

  D  Η αξία των ξένων κεφαλαίων 

  V  η αξία των πηγών χρηματοδότησης (D+E) 

  D/V  η τιμή στόχος για τη συμμετοχή ξένων κεφαλαίων στη   

    χρηματοδότηση 

  Tc  ο φορολογικός συντελεστής εταιρικών κερδών 

  rdebt  το κόστος ξένων κεφαλαίων (ως %) 

  E  η αξία των ιδίων κεφαλαίων 

  Ε/V  η τιμή στόχος για τη συμμετοχή ιδίων κεφαλαίων στη   

    χρηματοδότηση 

  requity  το κόστος ιδίων κεφαλαίων (ως %) 
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Όσον αφορά το κόστος των ξένων κεφαλαίων, είναι το κόστος στο οποίο υπόκειται η 

εταιρία για να δανειστεί χρήματα (Damodaran, 2009). Για τον υπολογισμό αυτού απαιτείται 

να ληφθούν υπόψη 3 παράγοντες: το επιτόκιο άνευ κινδύνου, το  περιθώριο αθέτησης 

(default spread) και ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής (Damodaran, 2010). Το επιτόκιο 

άνευ κινδύνου είναι η απόδοση που θα μπορούσε να επιτύχει κάποιος επενδυτής με, 

πρακτικά, μηδενικό κίνδυνο και, κατά κανόνα, προσεγγίζεται με την απόδοση 

μακροχρόνιων κρατικών ομολόγων. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι τα κρατικά ομόλογα 

μπορούν να διαφέρουν ως προς τη λήξη (διάρκεια) τους, πχ 5ετή, 10ετή κλπ. Αυτό σημαίνει 

ότι τα κρατικά ομόλογα που θα επιλεγούν πρέπει να προσεγγίζουν σε όρους λήξης το 

χρονικό ορίζοντα των ελεύθερων ταμειακών ροών της εταιρίας. Επιπρόσθετα, θα ήταν πιο 

κατάλληλο να εξετάζονται ομόλογα από τις οικονομίες στις οποίες δραστηριοποιείται η 

εταιρία καθώς διαφορετικά κράτη συνεπάγονται διαφορετικό κίνδυνο (άρα και κόστος) 

ομολόγων (Koller κ.ά., 2005). Σύμφωνα με τον Steiger (2010), το περιθώριο αθέτησης 

μπορεί να προσεγγιστεί με 2 τρόπους: α) εάν η εταιρία χρηματοδοτείται, ήδη, με ομόλογα, η 

απόδοση στη λήξη των υφιστάμενων ομολόγων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

υπολογιστεί το περιθώριο αθέτησης και β) εάν η πιστοληπτική ικανότητα της εταιρίας 

αξιολογείται από κάποιον οίκο αξιολόγησης, πχ Moody's, το περιθώριο αθέτησης 

καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική αξιολόγηση. Όταν δε συντρέχουν οι παραπάνω 

προϋποθέσεις, ο Damodaran (2009) υποστηρίζει ότι το περιθώριο αθέτησης μπορεί να 

προσεγγιστεί από το δείκτη κάλυψης χρεωστικών τόκων, ήτοι “κέρδη προ φόρων και τόκων 

προς χρεωστικοί τόκοι”. Ο φορολογικός συντελεστής λαμβάνεται υπόψη εξαιτίας της 

φοροαπαλλαγής που επιτυγχάνεται από τη χρηματοδότηση με ξένα κεφάλαια. 

Αναλυτικότερα, η καταβολή χρεωστικών τόκων συνεπάγεται μείωση του φορολογητέου 

εισοδήματος με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ταμειακών ροών. Κατά συνέπεια, το “τελικό” 

κόστος των ξένων κεφαλαίων δεν είναι ίσο με το ονομαστικό αλλά μειωμένο κατά το 

ποσοστό του φορολογικού συντελεστή (Brealey κ.ά., 2011). Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί 

ότι η αύξηση των ξένων κεφαλαίων συνδέεται θετικά με την πιθανότητα αθέτησης (ή 

πτώχευσης), δηλαδή με το default spread, καθώς όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ξένων 

κεφαλαίων στη χρηματοδότηση τόσο υψηλότερες είναι οι υποχρεωτικές πληρωμές της 

εταιρίας και, κατ' επέκταση, η πιθανότητα ανάληψης νομικής δράσης εναντίον της σε 

περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησής τους. Συνεπώς, το προ φόρου κόστος ξένων 

κεφαλαίων ισούται με το άθροισμα του επιτοκίου άνευ κινδύνου και του περιθωρίου 

αθέτησης ενώ το μετά φόρων κόστος ξένων κεφαλαίων ισούται με το προ φόρων κόστος 

ξένων κεφαλαίων πολλαπλασιασμένο με “1-Tc”. Συνολικά, ο τύπος που παραθέτει ο 
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Damodaran (2010) για τον υπολογισμό του κόστους ξένων κεφαλαίων είναι ο εξής: rdebt = 

(Επιτόκιο άνευ κινδύνου + Περιθώριο αθέτησης)*(1-Tc). Τέλος, σε περίπτωση που ο 

φορολογικός συντελεστής εξαρτάται από το ύψος των φορολογητέων κερδών και δεν είναι 

σταθερός (και ανεξάρτητος από το ύψος των κερδών), πρέπει να χρησιμοποιείται ο 

συντελεστής για το αντίστοιχο επίπεδο κερδών, δηλαδή ο οριακός φορολογικός 

συντελεστής (Damodaran, 2010). 

Όσον αφορά το κόστος ιδίων κεφαλαίων, μπορεί να υπολογιστεί με 3 υποδείγματα 

αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων: α) το υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιουχικών 

περιουσιακών στοιχείων (Capital Asset Pricing Model, CAPM), β) το υπόδειγμα 3 

παραγόντων των Fama και French (FF) και γ) το υπόδειγμα της εξισορροπητικής 

κερδοσκοπίας (Arbitrage Pricing Theory, APT) (Koller et. al, 2005). Αν και όλα τα 

υποδείγματα καταλήγουν στον υπολογισμό της ελάχιστης απαιτούμενης απόδοσης ιδίων 

κεφαλαίων, η μεταξύ τους διαφορά έγκειται στον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται ο 

κίνδυνος των μετοχών. Γενικά, το CAPM θεωρείται το “δημοφιλέστερο” όλων και για το 

λόγο αυτό θα εξεταστεί με λεπτομέρεια. Ένας ακόμη λόγος εντατικής μελέτης του έγκειται 

στο ότι θα το χρησιμοποιήσουμε για την πρακτική εφαρμογή που θα παρουσιάσουμε στο 

επόμενο τμήμα της εργασίας. Το εν λόγω υπόδειγμα υποθέτει ότι ο κίνδυνος μίας μετοχής 

είναι συνάρτηση 3 παραγόντων: του επιτοκίου άνευ κινδύνου, της απόδοσης της αγοράς και 

της “συμπεριφοράς” των αποδόσεων της υπό εξέτασης μετοχής κατόπιν μεταβολής της 

απόδοσης της αγοράς. Όπως προαναφέρθηκε, το επιτόκιο άνευ κινδύνου αντιπροσωπεύει 

την απόδοση που θα απολάμβανε ένας επενδυτής αν δεν επιθυμούσε να αναλάβει κίνδυνο. 

Περαιτέρω, κάποιος επενδυτής που επιθυμεί να αναλάβει κίνδυνο, θα πρέπει να απολαύσει 

μεγαλύτερη απόδοση. Άρα, το επιτόκιο άνευ κινδύνου είναι το “πάτωμα” της απόδοσης που 

απαιτεί ένας τέτοιος επενδυτής. Ο επενδυτής που αναλαμβάνει κίνδυνο απαιτεί, λοιπόν, μία 

πρόσθετη απόδοση η οποία εξαρτάται από 2 παράγοντες. Ο πρώτος είναι το ασφάλιστρο 

κινδύνου αγοράς (market risk premium) και συνίσταται στη διαφορά ανάμεσα στην 

απόδοση της αγοράς το επιτόκιο άνευ κινδύνου. Πιο απλά, αυτή η διαφορά αντιπροσωπεύει 

την πρόσθετη απόδοση (υπέρ του επιτοκίου άνευ κινδύνου) που απαιτεί γενικά ή κατά μέσο 

όρο ο επενδυτής που αναλαμβάνει κίνδυνο, δηλαδή τι περισσότερο από το επιτόκιο άνευ 

κινδύνου κερδίζουν κατά μέσο όρο ή γενικά οι επενδυτές (δηλαδή η αγορά στο σύνολό της) 

που πραγματοποιούν επενδύσεις με κίνδυνο. Ο δεύτερος παράγοντας αφορά στη 

συμπεριφορά των αποδόσεων της μετοχής κατόπιν μεταβολής των αποδόσεων της αγοράς. 

Αυτό ο παράγοντας απεικονίζεται από το συντελεστή “βήτα” (beta) και δείχνει αφενός αν η 
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απόδοση της μετοχής συνδέεται θετικά με την απόδοση της αγοράς, αφετέρου το μέγεθος 

της σχετικής μεταβολής των αποδόσεων της μετοχής κατόπιν μεταβολής της απόδοσης της 

αγοράς. Πιο απλά, ο συντελεστής β δείχνει προς ποια κατεύθυνση και κατά πόσο θα 

μεταβληθεί η απόδοση της μετοχής κατόπιν μεταβολής της απόδοσης της αγοράς. Συνεπώς, 

αυτό που ενδιαφέρει είναι το πρόσημο και η απόλυτη τιμή του συντελεστή β. Μία απόλυτη 

τιμή μεγαλύτερη (μικρότερη) της μονάδας σημαίνει ότι η απόδοση της μετοχής 

μεταβάλλεται σε μεγαλύτερο (μικρότερο) βαθμό από την απόδοση της αγοράς. Μία 

απόλυτη τιμή β ίση με 1 σημαίνει ότι η απόδοση της μετοχής μεταβάλλεται πλήρως 

αναλογικά με την απόδοση της αγοράς. Προφανώς, όταν β = 1 η μετοχή ή το χαρτοφυλάκιο 

επενδύσεων είναι μία επακριβής μικρογραφία της αγοράς (ή η αγορά η ίδια). Όταν β = 0, η 

απόδοση της μετοχής δε μεταβάλλεται όταν μεταβάλλεται η απόδοση της αγοράς και η 

περίπτωση αυτή αφορά σε μετοχές ή χαρτοφυλάκιο επενδύσεων με μηδενικό κίνδυνο 

(καθώς δεν υπάρχουν μεταβολές αποδόσεων), δηλαδή σε μετοχές ή χαρτοφυλάκια που 

“αντιγράφουν” επενδύσεις άνευ κινδύνου (Brealey κ.ά., 2011). Το γινόμενο του συντελεστή 

β και του ασφάλιστρου αγοράς ισοδυναμεί με το ασφάλιστρο κινδύνου (risk premium) το 

οποίο εκφράζει την υπέρ του επιτοκίου άνευ κινδύνου απόδοση που απαιτεί ένας επενδυτής 

που επενδύει στη συγκεκριμένη μετοχή ή χαρτοφυλάκιο. Συνολικά, λοιπόν, το CAPM 

καθορίζει την ελάχιστη απαιτούμενη απόδοση μίας μετοχής ως την απόδοση που θα 

λαμβανόταν υπό την απουσία κινδύνου συν μία πρόσθετη απόδοση λόγω ανάληψης 

κινδύνου γενικά (συμμετοχή στην αγορά) και ειδικά (επιλογή συγκεκριμένης μετοχής ή 

χαρτοφυλακίου). Αυτό σημαίνει ότι η απαιτούμενη απόδοση υπέρ της απόδοσης άνευ 

κινδύνου εξαρτάται από το μη συστηματικό κίνδυνο όπως αποτυπώνεται στο συντελεστή β 

και το συστηματικό κίνδυνο όπως αποτυπώνεται από το ασφάλιστρο κινδύνου αγοράς 

(Mukherji, 2011). Ο μαθηματικός τύπος του  CAPM είναι ο ακόλουθος (Brealey κ.ά., 2011):  

E(Ri) = rf + βi * [E(Rm) – rf] 

 Όπου: 

  E(Ri)    η αναμενόμενη απόδοση της επένδυσης i 

  rf   το επιτόκιο (απόδοση) άνευ κινδύνου 

  βi   ο συντελεστής β της επένδυσης i 

  E(Rm)   η αναμενόμενη απόδοση της αγοράς 

  E(Rm) – rf  το ασφάλιστρο κινδύνου αγοράς  

  βi * [E(Rm) – rf] το ασφάλιστρο κινδύνου της επένδυσης i 
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Στον υπολογισμό του επιτοκίου άνευ κινδύνου έχουμε, ήδη, αναφερθεί σε προηγούμενη 

θέση. Όσον αφορά στο συντελεστή β, ο πιο διαδεδομένος τρόπος υπολογισμού του είναι η 

μέθοδος της γραμμικής παλινδρόμησης και, πιο συγκεκριμένα, η εκτίμηση του 

υποδείγματος αγοράς: Ri = α + βRm + ε. Η απουσία του συμβόλου “Ε” υποδεικνύει ότι η 

εκτίμηση του υποδείγματος στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα. Ωστόσο, το CAPM 

υπολογίζει την αναμενόμενη (συμβολίζουμε με “Ε”) ή απαιτούμενη απόδοση της μετοχής. 

Κατά συνέπεια, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη δυνατότητα χρήσης του υποδείγματος 

αγοράς για προβλεπτικούς σκοπούς (γενίκευση στον πληθυσμό). Ένα ακόμη ζήτημα αφορά 

στις προδιαγραφές των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση του 

υποδείγματος αγοράς και, πιο συγκεκριμένα, στον ορισμό της “αγοράς” έτσι ώστε να 

αντληθούν δεδομένα για την Rm και του χρονικού εύρους των δεδομένων Rm και Ri. Εκ των 

πραγμάτων, δεν υπάρχει “κανόνας” για τα παραπάνω ζητήματα με αποτέλεσμα η εκτίμηση 

του συντελεστή β και, κατ' επέκταση, της E(Ri) να διαφέρουν ανάλογα με το χρονικό εύρος 

δεδομένων και το δείκτη που επιλέγεται να αντιπροσωπεύσει την “αγορά” (Damodaran, 

1999). Ως τελικό σχόλιο, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι το μείγμα χρηματοδότησης της 

εταιρίας επιφέρει μεταβολές στον κίνδυνο που τη χαρακτηρίζει ως επένδυση. Δεδομένου ότι 

η αύξηση του δανεισμού πέρα από κάποιο σημείο συνεπάγεται μη μηδενική πιθανότητα 

χρηματοοικονομικής δυσπραγίας (ή πτώχευσης), ο συντελεστής β πρέπει να 

αναπροσαρμόζεται ώστε να λαμβάνεται υπόψη ο εν λόγω κίνδυνος. Αυτό μπορεί να συμβεί 

με διάφορους τρόπους, πχ ο Fernadez (2003) αναφέρεται σε πάνω από δέκα, μεταξύ των 

οποίων η εξίσωση Hamada σύμφωνα με την οποία ο συντελεστής β υπό την παρουσία 

δανειακής επιβάρυνσης συναρτάται του ποσοστού συμμετοχής των ξένων κεφαλαίων στο 

χρηματοδοτικό μείγμα, του φορολογικού συντελεστή και του συντελεστή β άνευ δανειακής 

επιβάρυνσης ως εξής: βL = βU * [1 + (1-Tc)*(D/E), όπου βL ο συντελεστής β με δανειακή 

επιβάρυνση, βU ο συντελεστής β χωρίς δανειακή επιβάρυνση, Tc ο φορολογικός 

συντελεστής, D η αξία ξένων κεφαλαίων και E η αξία ιδίων κεφαλαίων. Παρατηρούμε ότι ο 

κίνδυνος μίας μετοχής εταιρίας που χρηματοδοτείται με δανειακά κεφάλαια συνδέεται 

θετικά με τον κίνδυνο της μετοχής υπό την απουσία τέτοιων κεφαλαίων, αρνητικά με το 

φορολογικό συντελεστή και θετικά με τη σχέση ξένων-ιδίων κεφαλαίων. Η εξίσωση αυτή 

υπονοεί ότι η θετική επίπτωση της χρηματοδότησης με ξένα κεφάλαια λόγω 

φοροαπαλλαγής αντισταθμίζεται από τον αυξημένο κίνδυνο λόγω χρηματοδότησης με 

τέτοια κεφάλαια. Ολοκληρώνοντας την αναφορά μας στο CAPM, πρέπει να σημειωθεί ότι η 

κριτική για το εν λόγω υπόδειγμα δεν εξαντλείται στα παραπάνω σχόλια, ωστόσο περαιτέρω 

αναφορά κρίνεται εκτός ορίων της παρούσας εργασίας.  
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Βήμα 3
ο
 – Εκτίμηση της συνεχιζόμενης αξίας στο τέλος του χρονικού ορίζοντα 

ανάλυσης. Πρόκειται, ίσως, για το δυσκολότερο εγχείρημα κατά την αποτίμηση βάσει 

προεξόφλησης ταμειακών ροών δεδομένου ότι οι σχετικοί υπολογισμοί αφορούν σε πολύ 

μεταγενέστερο χρονικό σημείο. Σύμφωνα με κάποιους ερευνητές, η συνεχιζόμενη αξία 

ευθύνεται, συχνά, για πάνω από το 50% της αξίας της εταιρίας με αποτέλεσμα μικρές 

αλλαγές σε αυτήν να επηρεάζουν σημαντικά την αξία (Steiger, 2010). Αυτό, σύμφωνα με 

τους Copeland κ.ά. (2000), οφείλεται στο ότι οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται εντός 

του χρονικού ορίζοντα λεπτομερούς ανάλυσης δημιουργούν ταμειακές εισροές μετά το 

τέλος αυτής περιόδου. Η συνεχιζόμενη (continuing) ή τελική (terminal) αξία είναι η αξία 

της εταιρίας στο τέλος της χρονικής περιόδου για την οποία πραγματοποιούνται αναλυτικές 

προβλέψεις. Αυτός ο υπολογισμός μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Ο πρώτος υποθέτει ότι η 

εταιρία ρευστοποιείται στο τέλος της χρονικής περιόδου ανάλυσης, οπότε η τελική αξία 

ισοδυναμεί με το υποτιθέμενο προϊόν ρευστοποίησης (Damodaran, 2010). Ο δεύτερος 

τρόπος υποθέτει ότι η ελεύθερη ταμειακή ροή αυξάνεται με ένα σταθερό ρυθμό μετά το 

τέλος του χρονικού ορίζοντα λεπτομερούς ανάλυσης (Russell, 2007). Χρησιμοποιώντας το 

υπόδειγμα προεξόφλησης μερισμάτων με σταθερό ρυθμό ανάπτυξης (στο οποίο θα 

αναφερθούμε αναλυτικότερα παρακάτω), η τελική αξία υπολογίζεται ως “FCFΝ+1/(WACC-

g), όπου FCFN+1 η ελεύθερη ταμειακή ροή στο πρώτο έτος μετά το τελευταίο έτος “Ν” του 

χρονικού ορίζοντα ανάλυσης, WACC το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου και g ο 

υποτιθέμενος ρυθμός ανάπτυξης. Είναι προφανές ότι αν μπορούμε να υποθέσουμε, βάσιμα, 

ότι η εταιρία θα έχει μηδενική ή αρνητική ανάπτυξη μετά το έτος “Ν”, ο ρυθμός ανάπτυξης 

g λαμβάνει ανάλογες τιμές. Ένα από τα προβλήματα του παραπάνω υποδείγματος 

εντοπίζεται στην περίπτωση όπου g > WACC, άρα  WACC-g < 0. Σε αυτήν την περίπτωση 

δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός της τελικής αξίας με το υπό εξέταση υπόδειγμα. 

Ανεξαρτήτως τρόπου υπολογισμού, η τελική αξία προστίθεται στην αξία της ελεύθερης 

ταμειακής ροής του τελευταίου έτους ανάλυσης έτσι ώστε να προεξοφληθεί στην παρούσα 

χρονική στιγμή. 

Βήμα 4ο – Προσδιορισμός της εταιρικής αξίας. Εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί τα 

παραπάνω βήματα, ο ερευνητής είναι έτοιμος να υπολογίσει την αξία της εταιρίας ως εξής:  

 

  

  



14 

Όπου: 

  PV   η αξία της εταιρίας 

  FCFi  η ελεύθερη ταμειακή ροή στο έτος “i” (= 1, …, N) 

  WACC το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου 

  TV  η τελική αξία της εταιρίας 

 

Αν από την PV αφαιρέσουμε την αξία των ξένων κεφαλαίων και των δικαιωμάτων 

μειοψηφίας, προκύπτει η αξία των ιδίων κεφαλαίων (Penman, 2010). Διαιρώντας, 

ακολούθως, με το πλήθος των κοινών μετοχών
6

 λαμβάνουμε την αξία της μετοχής. 

Ολοκληρώνοντας την αναφορά στην υπό εξέταση μέθοδο υπενθυμίζεται ότι δεν υπάρχει 

απόλυτος κανόνας ως προς το εύρος του χρονικού ορίζοντα λεπτομερούς ανάλυσης. Τα 5 

έτη θεωρούνται, γενικά, ικανοποιητικό εύρος περισσότερο λόγω “πεπατημένης” παρά λόγω 

επαρκούς θεωρητικής υποστήριξης. Εξορισμού, η μέθοδος προϋποθέτει τη διενέργεια 

προβλέψεων για το μέλλον άρα και τη διατύπωση υποθέσεων για την κατάσταση της 

εταιρίας (Steiger, 2010) κάτι που συνεπάγεται κίνδυνο και αβεβαιότητα (Koller et. al, 2005). 

Ο Damodaran (2007) υποστηρίζει ότι η χρήση εργαλείων όπως η ανάλυση σεναρίων, η 

ανάλυση ευαισθησίας, τα δέντρα αποφάσεων και η προσομοίωση μπορούν να καταστήσουν 

τις υποθέσεις πιο ρεαλιστικές. Τονίζεται, όμως, ότι τα οικονομικά μεγέθη μίας εταιρίας δεν 

εξαρτώνται μόνο από το περιβάλλον της αλλά και από τις αποφάσεις που λαμβάνουν τα 

διοικητικά στελέχη της. Αν δεχθούμε ότι το περιβάλλον της εταιρίας μπορεί, σε κάποιο 

βαθμό, να προβλεφθεί, δε συμβαίνει το ίδιο με τις αποφάσεις των διοικητικών στελεχών. 

Κατά συνέπεια, ο εξωτερικός αναλυτής (όπως συμβαίνει στην παρούσα εργασία) είναι 

“αναγκασμένος” να υποστεί εκτενές περιθώριο σφάλματος των εκτιμήσεών του.  

2.2.3 Παραλλαγή 2
η
: Μερίσματα 

Κατά τους Michaud και Davis (1982), το υπόδειγμα προεξόφλησης μερισμάτων είναι ένα εκ 

των απλούστερων καθώς περιορίζει ιδιαίτερα τις υπολογιστικές απαιτήσεις. Το εν λόγω 

υπόδειγμα προκρίνει την προεξόφληση των μελλοντικών μερισμάτων βάσει της ελάχιστης 

 

6 Οι προνομιούχες μετοχές θεωρούνται, κατά κανόνα, ξένα κεφαλαία εξαιτίας των σταθερών, 

προκαθορισμένων και υποχρεωτικών πληρωμών μερισμάτων προς τους κατόχους τους.  
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απαιτούμενης απόδοσης που καθορίζει ο μέτοχος ή επενδυτής για τις μετοχές
7
 (Brealey κ.ά., 

2011). Στην πιο απλή μορφή του, το υπόδειγμα υποθέτει ότι το μέρισμα που θα λαμβάνουν 

οι μέτοχοι στο μέλλον θα είναι εσαεί σταθερό. Εκτιμώντας την ελάχιστη απαιτούμενη 

απόδοση των μετόχων, η αξία μίας μετοχής προσδιορίζεται από τον παρακάτω τύπο 

(Brealey κ.ά., 2011):  

 

  

 Όπου: 

  PV  η αξία της μετοχής στο χρόνο “0” (παρούσα στιγμή) 

  DIV1   το εκτιμώμενο μέρισμα στο τέλος της επόμενης    

    χρονικής περιόδου (συνήθως έτος) 

  r  η ελάχιστη απαιτούμενη απόδοση του μετόχου ή    

    επενδυτή 

 

Είναι προφανές ότι η υπόθεση για σταθερό εσαεί μέρισμα είναι, στις περισσότερες 

περιπτώσεις, μη ρεαλιστική, ιδιαίτερα για τις κοινές μετοχές που δεν συνεπάγονται δεδομένο 

μέρισμα. Το παραπάνω υπόδειγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αρκετή “ασφάλεια” στην 

περίπτωση των προνομιούχων μετοχών όπου κάθε μετοχή αξιώνει σταθερό μέρισμα. Μία 

παραλλαγή του παραπάνω υποδείγματος ενσωματώνει τον παράγοντα της ανάπτυξης. 

Αναλυτικότερα, η παραλλαγή υποθέτει ότι το μέρισμα που λαμβάνει ο μέτοχος αυξάνεται 

(αναπτύσσεται) κάθε χρονική περίοδο με ένα σταθερό ρυθμό. Εφόσον εκτιμούμε το μέρισμα 

της πρώτης χρονικής περιόδου (όπως στο παραπάνω υπόδειγμα) και το ρυθμό ανάπτυξής του, 

ο η αποτίμηση της μετοχής γίνεται βάσει του παρακάτω τύπου (Brealey κ.ά., 2011):  

 

 

 

 

  

 

 

7 Προς το παρόν δε διαχωρίζουμε σε κοινές και προνομιούχες. Από την ανάλυση που ακολουθεί θα 

προκύψει σε ποια κατηγορία μετοχών αναφερόμαστε κάθε φορά. 
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Όπου: 

  PV  η αξία της μετοχής στο χρόνο “0” (παρούσα στιγμή) 

  DIV1   το εκτιμώμενο μέρισμα στο τέλος της επόμενης    

    χρονικής περιόδου (συνήθως έτος) 

  r  η ελάχιστη απαιτούμενη απόδοση του μετόχου ή    

    επενδυτή 

  g  ο σταθερός ρυθμός ανάπτυξης του μερίσματος ανά   

    χρονική περίοδο 

 

Το παραπάνω υπόδειγμα δεν μπορεί, προφανώς, να χρησιμοποιηθεί για την αποτίμηση των 

προνομιούχων μετοχών οι οποίες, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, συνεπάγονται σταθερό, άρα 

μη αναπτυσσόμενο, μέρισμα. Το βασικό μειονέκτημα του υποδείγματος, ωστόσο, εντοπίζεται 

στην υπόθεση της σταθερής ανάπτυξης των μερισμάτων καθώς, πρακτικά, δεν υπάρχει καμία 

εξασφάλιση ότι τα μερίσματα των κοινών μετοχών “συμπεριφέρονται” με αυτόν τον τρόπο. 

Αυτό γίνεται εμφανές αν αναλογιστούμε τις προϋποθέσεις διανομής μερίσματος. Γενικά, η 

διανομή μερίσματος είναι συνάρτηση δύο βασικών παραγόντων. Ο πρώτος αφορά στη 

δυνατότητα διανομής μερίσματος η οποία εξασφαλίζεται με την ύπαρξη ικανών κερδών. Ο 

δεύτερος παράγοντας αφορά στην απόφαση για διανομή μερίσματος. Σημειώνεται ότι οι 

παράγοντες που επηρεάζουν αυτήν την απόφαση είναι πολυσύνθετοι και η ανάλυσή τους δε 

θα μας απασχολήσει: η επικέντρωση έχει να κάνει με το γεγονός ότι η διανομή μερίσματος 

στους κοινούς μετόχους είναι (και) αποτέλεσμα απόφασης. Συνεπώς, για να διανεμηθούν 

μερίσματα η εταιρία πρέπει “και να μπορεί και να θέλει”. Για να αναπτύσσονται, συνεπώς τα 

μερίσματα με σταθερό ρυθμό απαιτείται: α) τα κέρδη να αναπτύσσονται με σταθερό ρυθμό 

και το ποσοστό διανομής μερίσματος να παραμένει αμετάβλητο ή β) τα κέρδη να παραμένουν 

αμετάβλητα και το ποσοστό διανομής μερίσματος να αναπτύσσεται με σταθερό ρυθμό. Ενώ 

στην περίπτωση “α” η ανάπτυξη μπορεί να είναι απεριόριστη, η στην περίπτωση “β” υπάρχει 

ένα “ταβάνι” για την ανάπτυξη μερισμάτων το οποίο επιτυγχάνεται όταν το ποσοστό 

διανομής φτάσει στο 100% των κερδών. Για παράδειγμα, αν υποθέσουμε ότι το ποσοστό 

διανομής ξεκινά από το 10% και αυξάνεται κάθε χρονική περίοδο κατά 5% (δηλαδή: DIVt = 

1,05*DIVt-1) τα μερίσματα θα πρέπει να παύσουν να αναπτύσσονται μετά από 48, περίπου, 
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χρονικές περιόδους καθώς σε αυτό το χρονικό σημείο θα εξισωθούν με τα κέρδη
8
. Το 

υπόδειγμα σταθερής ανάπτυξης μερισμάτων είναι καταλληλότερο για τους ώριμους κλάδους 

στους οποίους η κερδοφορία τείνει να είναι σταθερή και οι ευκαιρίες επένδυσης των κερδών 

εκ νέου περιορίζονται συνεχώς. Έτσι, η εταιρία μπορεί να διανέμει μεγαλύτερο ποσοστό των 

κερδών της (όπως στην περίπτωση “α” παραπάνω). Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι 

υπάρχουν λόγοι που καθιστούν το υπό εξέταση υπόδειγμα μη ρεαλιστικό. Ένας από αυτούς 

συνίσταται στο ότι στη σημερινή εποχή οι επιχειρήσεις τείνουν να δραστηριοποιούνται σε 

πολλούς (ή τουλάχιστον σε περισσότερους του ενός) κλάδους ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει ότι 

τα προϊόντα που συνθέτουν το χαρτοφυλάκιο της εταιρίας δε βρίσκονται απαραίτητα στο ίδιο 

στάδιο ζωής. Κατά συνέπεια, κάποια προϊόντα μπορεί να εμφανίζουν χαμηλές απαιτήσεις 

επένδυσης επειδή βρίσκονται στο στάδιο της ωριμότητας ενώ άλλα ίσως απαιτούν 

περισσότερες επενδύσεις επειδή βρίσκονται στο στάδιο της εισαγωγής ή ανάπτυξης. Αυτό 

σημαίνει ότι η επιχείρηση, ως σύνολο, δε μπορεί να χαρακτηριστεί ως “ώριμη” ή 

“αναπτυσσόμενη” με αποτέλεσμα να είναι πρακτικά δύσκολο να καθοριστεί ένας σταθερός 

ρυθμός ανάπτυξης του μερίσματος. Μία λύση για το πρόβλημα προτείνεται από τον Penman 

(1998), ο οποίος προτείνει την προσαρμογή του υποδείγματος προεξόφλησης μερίσματος στα 

πρότυπα του υποδείγματος του υποδείγματος προεξόφλησης της ελεύθερης ταμειακής ροής. 

Αναλυτικότερα, ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι είναι χρήσιμο να θέσουμε έναν πεπερασμένο 

χρονικό ορίζοντα ανάλυσης στον οποίο θα προβλέπουμε την αξία των μερισμάτων βάσει 

αναλυτικών προβλέψεων για την κερδοφορία και την πολιτική διανομής μερίσματος της 

εταιρίας. Ακολούθως, όπως στην περίπτωση της ελεύθερης ταμειακής ροής, μπορούμε να 

εκτιμήσουμε μία τελική αξία για τη μετοχή που προστίθεται στο μέρισμα της τελευταίας 

χρονικής περιόδου ανάλυσης έτσι ώστε να προεξοφληθεί στην παρούσα στιγμή. Ο σχετικός 

τύπος έχει ως εξής (Brealey κ.ά., 2011).  

 

 

 

  

 

 

8 Έστω 100€ τα κέρδη στην πρώτη χρονική περίοδο. Με ποσοστό διανομής 10%, το αναλογούν μέρισμα 

ισούται με 10€. Με ρυθμό ανάπτυξης του ποσοστού διανομής το μέρισμα της 2
ης

 χρονικής περιόδου ισούται 

με 1,05*10 = 10,5€, της 3
ης

 χρονικής περιόδου με 1,05*10,5 = 11,025€ και της 48
ης

 περιόδου με 99,06€ 

(περίπου ίσο με τα υποτιθέμενα σταθερά κέρδη των 100€). 
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Όπου: 

  PV  η αξία της μετοχής στο χρόνο “0” (παρούσα στιγμή) 

  DIV1   το εκτιμώμενο μέρισμα στο τέλος της επόμενης    

    χρονικής περιόδου (συνήθως έτος) 

  r  η ελάχιστη απαιτούμενη απόδοση του μετόχου ή    

    επενδυτή 

  TV  η τελική αξία της μετοχής στο τέλος του χρονικού   

    ορίζονται ανάλυσης 

 

Η τελική αξία μπορεί να προσδιοριστεί με τρόπους ανάλογους με αυτούς που υποδείξαμε 

στην περίπτωση της ελεύθερης ταμειακής ροής: μπορούμε να υποθέσουμε ότι η μετοχή θα 

ρευστοποιηθεί στο τέλος του χρονικού ορίζοντα ανάλυσης ή να υποθέσουμε ότι τα μερίσματα 

θα αναπτύσσονται με σταθερό ρυθμό μετά το τέλος του χρονικού ορίζοντα ανάλυσης. Στη 

δεύτερη περίπτωση, η τελική αξία της μετοχής προκύπτει από το υπόδειγμα μερισμάτων με 

σταθερή ανάπτυξη και ο παραπάνω τύπος γίνεται:  

 

 

  

 

 

 Όπου: 

  PV  η αξία της μετοχής στο χρόνο “0” (παρούσα στιγμή) 

  DIV1   το εκτιμώμενο μέρισμα στο τέλος της επόμενης    

    χρονικής περιόδου (συνήθως έτος) 

  r  η ελάχιστη απαιτούμενη απόδοση του μετόχου ή    

    επενδυτή 

  DIVN+1 το εκτιμώμενο μέρισμα της πρώτης χρονικής περιόδου   

    μετά το τέλος του χρονικού ορίζοντα ανάλυσης 

  g'  ο εκτιμώμενος ρυθμός ανάπτυξης μερισμάτων μετά το   

    τέλος του χρονικού ορίζοντα ανάλυσης  

 

Σημειώνεται ότι η αποτελεσματικότητα του υποδείγματος προεξόφλησης μερισμάτων με 

πεπερασμένο χρονικό ορίζονται δεν υποστηρίζεται, γενικά, στη σχετική βιβλιογραφία 

εξαιτίας της αδυναμίας καθορισμού της τελικής αξίας της μετοχής. Το εν λόγω υπόδειγμα 
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πρέπει να χρησιμοποιείται εφόσον τα οφέλη της μετοχής στον πεπερασμένο χρονικό ορίζοντα 

ανάλυσης δεν αποτυπώνουν επαρκώς την αξία της μετοχής (Penman, 1998). 

Πριν προχωρήσουμε σε περαιτέρω ανάλυση, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούμε στα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της προεξόφλησης μερισμάτων. Ξεκινώντας από τα 

μειονεκτήματα, είναι αναγκαία η αναφορά στους Miller και Modigliani (1961) που, 

ουσιαστικά, έθεσαν τις βάσεις για τη σχετική συζήτηση. Όπως αναφέρουν, λοιπόν, τα 

μερίσματα δε σχετίζονται με την αξία της εταιρίας η οποία εξαρτάται από τα μελλοντικά 

κέρδη και τα επίπεδα επένδυσης. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα εξαγοράς μίας 

επιχείρησης, οι συγγραφείς αποδεικνύουν ότι ο επενδυτής που ενδιαφέρεται να αποκτήσει μία 

επιχείρηση είναι ελεύθερος να καθορίσει το επίπεδο των μελλοντικών μερισμάτων και, 

συνεπώς, η αποτίμηση της εταιρίας βάσει μερισμάτων δεν έχει νόημα. Αντίθετα, η αξία της 

εταιρίας εξαρτάται από το ύψος των μελλοντικών κερδών και των επενδυτικών ευκαιριών 

που θα ενισχύσουν περαιτέρω τα μελλοντικά κέρδη. Οι Hand και Landsman (2005) 

υποστηρίζουν, βάσει εμπειρικών ευρημάτων, ότι τα μερίσματα συχνά υπερεκτιμώνται με 

αποτέλεσμα η χρήση τους για την αποτίμηση της μετοχής να μην είναι ορθή. Το πρόβλημα 

της υπερεκτίμησης των μερισμών οφείλεται στο ότι οι εκτιμήσεις για μελλοντικά μερίσματα 

είναι απόρροια της πληροφόρησης που δημοσιεύουν οι εταιρίες ή, γενικότερα, της δημοσίως 

διαθέσιμης πληροφόρησης για αυτές. Αυτό σημαίνει ότι οι αναλυτές που διενεργούν 

εκτιμήσεις για το μέλλον των μερισμάτων επηρεάζονται περισσότερο από ότι θα έπρεπε από 

τα υφιστάμενα μερίσματα. Πιο απλά, η θετική “ιστορία” των μερισμάτων οδηγεί τις 

εκτιμήσεις των αναλυτών “προς τα πάνω”. Ωστόσο, οι Michaud και Davis (1982) 

υποστηρίζουν ότι η μελλοντική εξέλιξη των μερισμάτων δεν εξαρτάται από το παρελθόν τους 

αλλά από μελλοντικά μεγέθη (το σχόλιο αφορά στα μερίσματα κοινών μετοχών που δεν είναι 

προκαθορισμένα). Επιπρόσθετα, τα μερίσματα δεν ενσωματώνουν ιδιαίτερα χρήσιμη 

πληροφόρηση για την αποτίμηση της μετοχής και, συνεπώς, δε θα έπρεπε να 

χρησιμοποιούνται για τέτοιους σκοπούς. Η βασική αιτία της “προβληματικής” χρήσης των 

μερισμάτων για αποτίμηση εντοπίζεται, σύμφωνα με τους Hand και Landsman (2005), στις 

ασυμμετρίες πληροφόρησης ανάμεσα στους “έσω” (insiders) και τους “έξω” (outsiders) της 

εταιρίας. Σύμφωνα με τη σχετική θεωρία, τα στελέχη των εταιριών διαθέτουν περισσότερη 

και ποιοτικότερη πληροφόρηση για την εταιρία και τις προοπτικές της συγκριτικά με τους 

εξωτερικούς αναλυτές. Για παράδειγμα, τα στελέχη μίας εταιρίας κατασκευής πολεμικών 

αεροσκαφών μπορούν να υποθέσουν βάσιμα ότι ένα μεγάλο συμβόλαιο με κάποιο κράτος θα 

ολοκληρωθεί και θα ενισχύσει σημαντικά τα κέρδη της εταιρίας στο μέλλον. Είναι προφανές 

ότι τα στελέχη έχουν αυτή τη δυνατότητα διότι γνωρίζουν “από πρώτο χέρι” την πορεία των 
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σχετικών διαπραγματεύσεων. Αντίθετα, αν υποθέσουμε ότι η πορεία των διαπραγματεύσεων 

παραμένει “κρυφή”, για οποιοδήποτε λόγο, οι εξωτερικοί αναλυτές θα προσφέρουν τις 

εκτιμήσεις τους αγνοώντας την πιθανότητα πραγματοποίησης ενός πολύ σημαντικού 

συμβάντος που θα αλλάξει άρδην την εξέλιξη βασικών οικονομικών μεγεθών της εταιρίας, 

μεταξύ των οποίων και τα μερίσματα. Όπως αναφέρουν, οι προαναφερθέντες συγγραφείς, οι 

ασυμμετρίες πληροφόρησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξωτερίκευση θετικών 

προοπτικών. Για παράδειγμα, μία εταιρία μπορεί να ανακοινώσει υψηλά μερίσματα θέλοντας 

να στείλει το μήνυμα στις αγορές ότι τα στελέχη της προσδοκούν θετικές εξελίξεις στο 

μέλλον. Ένα τέτοιο γεγονός, φυσιολογικά, θα επηρεάσει τις εκτιμήσεις της αγοράς ή των 

αναλυτών για τα μελλοντικά μερίσματα ακόμα και αν τα στελέχη της εταιρίας γνωρίζουν ότι 

οι θετικές εξελίξεις ίσως δεν είναι πιθανές. Αυτή η κατάσταση, κατά τους Grossman και Hart 

(1983), αποτυπώνει το κυρίαρχο πρόβλημα αντιπροσώπευσης (principal agency problem) που 

προκύπτει όταν τα διοικητικά στελέχη που πρέπει να ενεργούν ως αντιπρόσωποι (agents) των 

μετοχών, ενεργούν προς ίδιο όφελος. Σε ακραίες περιπτώσεις, ο Penman (2010) υποστηρίζει 

ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν παραποιούν την αξία της μετοχής μόνο αλλά μπορούν να 

θέσουν σε κίνδυνο αυτή καθαυτή την ευρωστία της εταιρίας, πχ όταν τα διοικητικά στελέχη 

συνάπτουν δάνεια με μοναδικό σκοπό τη διανομή μερίσματος έτσι ώστε να αυξηθεί η αξία 

της μετοχής. Ωστόσο, η υπόθεση της σηματοδότησης κερδοφορίας (profitability signaling 

hypothesis) υποδεικνύει ότι τα μερίσματα είναι περισσότερο αξιόπιστα ως μεταβλητή 

αποτίμησης όταν τα κέρδη είναι αρνητικά  ακριβώς επειδή αν δεν υπήρχε η προοπτική 

κερδοφορίας τα στελέχη δε θα “τολμούσαν” να υιοθετήσουν τέτοιου είδους συμπεριφορά για 

λόγους όπως η φήμη τους στην αγορά εργασίας. Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να 

επισημάνουμε ότι το υπόδειγμα προεξόφλησης μερισμάτων υπονοεί ότι οι κοινοί μέτοχοι θα 

λάβουν “υποχρεωτικά” μέρισμα κάποια στιγμή στο μέλλον διότι υπό την απουσία μερίσματος 

όλοι οι τύποι που λαμβάνουν υπόψη την αξία μερίσματος οδηγούν σε μηδενική αξία μετοχής. 

Υπάρχει, λοιπόν, ένα παράδοξο που εντοπίζεται στην πράξη και αφορά σε μετοχές με μη 

μηδενική αξία (πιο ορθά: τιμή στην αγορά) και, ταυτόχρονα, μηδενικά μερίσματα για πολλά 

συνεχόμενα έτη.  

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, οι Fama και French (1998) και οι Akbar και Stark (2003) 

αποδεικνύουν, βάσει εμπειρικών ευρημάτων, ότι η σχέση ανάμεσα στην εταιρική αξία και τα 

μερίσματα είναι θετική. Όπως προκύπτει από τις έρευνές τους, τα μερίσματα βασίζονται σε 

πληροφόρηση για τις μελλοντικές ταμειακές ροές και, ως εκ τούτου, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την αποτίμηση της εταιρίας. Οι Hand και Landsman (2005) 

συμπληρώνουν ότι για να χρησιμοποιηθούν τα μερίσματα με κάποια “ασφάλεια” για την 
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αποτίμηση εταιριών υπάρχει η βασική προϋπόθεση της τρέχουσας κερδοφορίας και ύπαρξης 

ταμειακής ροής έτσι ώστε να περιοριστεί η πιθανότητα αδυναμίας της εταιρίας να μη μπορεί 

να υποστηρίξει την ανάπτυξή τους στο μέλλον και να περιοριστεί, όσο το δυνατόν, το 

ενδεχόμενο τα μερίσματα να διανέμονται (μόνο) για να επηρεάσουν την τιμή της μετοχής 

στην αγορά. Ένα ακόμη πλεονέκτημα της προεξόφλησης βάσει μερισμάτων είναι η 

απλούστευση υπολογισμών λόγω απαλλαγής από την ανάγκη να αναμορφωθεί η 

δημοσιευμένη οικονομική πληροφόρηση. Όπως θα γίνει εμφανές στο πρακτικό τμήμα της 

εργασίας, οι προσαρμογές της οικονομικής πληροφόρησης που απαιτούνται για να προκύψει 

η ελεύθερη ταμειακή ροή είναι εκτενείς και αμφίβολης αξιοπιστίας. Αντίθετα, η 

προεξόφληση βάσει μερισμάτων δεν απαιτεί τέτοιου είδους προσαρμογές (παρά μόνο την 

πρόβλεψη του μερίσματος). Τέλος, θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν αρκετοί άλλοι 

παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του υποδείγματος. Ένας από αυτούς 

προκύπτει από τη θεωρία αντιπροσώπευσης και αφορά στη μετοχική σύνθεση των εταιριών. 

Είναι αναμενόμενο εταιρίες που διοικούνται από τους μετόχους τους (δηλαδή οι μέτοχοι είναι, 

ταυτόχρονα, αμειβόμενα διοικητικά στελέχη) να μη διανέμουν ιδιαίτερα υψηλά μερίσματα 

καθώς οι μέτοχοι απολαμβάνουν την απόδοσή τους με διαφορετικό τρόπο, πχ εισόδημα από 

απασχόληση, εταιρικές παροχές (όπως συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα και 

δωρεάν μετακινήσεις) κλπ. 

2.2.4 Παραλλαγή 3
η
: Υπολειμματικό κέρδος 

Στην προηγούμενη παράγραφο αναφερθήκαμε στην υπόθεση των Miller και Modigliani 

σύμφωνα με την οποία τα μερίσματα δε σχετίζονται με την αξία της εταιρίας. Δεδομένου 

αυτού, ο Ohlson (1991) υποστηρίζει ότι, αντί των μερισμάτων, η αποτίμηση πρέπει να 

στηρίζεται σε πιο θεμελιώδη μεγέθη που δεν σχετίζονται ή που προηγούνται χρονικά των 

μερισμάτων. Ο συγγραφέας, λοιπόν, προτείνει την αποτίμηση βάσει κερδών ως εναλλακτική 

μέθοδο. Σε μεταγενέστερη εργασία του, ο Ohlson (1995) προτείνει την αποτίμηση βάση του 

υπολειμματικού κέρδους. Πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τους Xiaoquan και Bon-Soo 

(2005), η χρήση του υπολειμματικού κέρδους ως μεταβλητή αποτίμησης προτάθηκε πολύ 

νωρίτερα, το 1938, από τον Preinreich (1938)
9
. 

 

9 Preinreich, G.A.D. (1938) “Annual Study of Economic Theory: The Theory of Depreciation”, 

Econometrica, Vol.6, pp.219-241 
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Σύμφωνα με τον Ohlson (1995), το υπολειμματικό κέρδος είναι το ποσό κατά το οποίο τα 

κέρδη της εταιρίας υπερβαίνουν την απαιτούμενη απόδοση των ιδίων κεφαλαίων. Συνεπώς, 

το υπολειμματικό κέρδος συνιστά ένα προσεγγιστικό μέτρο της προσθήκης αξίας ή, πιο 

συγκεκριμένα, της προστιθέμενης οικονομικής αξίας (Economic Value Added, EVA). Ο 

παραπάνω συγγραφέας υπολογίζει το υπολειμματικό κέρδος βάσει του υποδείγματος 

προεξόφλησης μερισμάτων χρησιμοποιώντας τη σχέση καθαρού πλεονάσματος. Σύμφωνα με 

αυτήν τη σχέση, η τρέχουσα λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων (στο τέλος της υπό εξέταση 

χρονικής περιόδου) ισούται με την αρχική λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων (στην αρχή 

της υπό εξέταση χρονικής περιόδου) συν τα τρέχοντα κέρδη μείον τα τρέχοντα μερίσματα ως 

εξής: 

Bt = Bt-1 + Et – Dt  

 Όπου: 

  Bt  η λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων  χρόνο “t” 

  Βt-1   η λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων χρόνο “t-1”   

   (τέλος της προηγούμενης περιόδου) 

  Et  τα κέρδη της περιόδου “t” 

  Dt  τα μερίσματα της περιόδου “t” 

 

Είναι προφανές ότι ο παραπάνω τύπος αναφέρεται σε μία μόνο χρονική περίοδο (την οποία 

συμβολίσαμε με “t”). Για να υπολογιστεί η αξία των ιδίων κεφαλαίων (και, αντίστοιχα, της 

μετοχής), ο χρονικός ορίζοντας πρέπει να επεκταθεί στο διηνεκές, όπως συμβαίνει με τα 

υπόλοιπα υποδείγματα που έχουμε εξετάσει μέχρι το τρέχον σημείο. Σύμφωνα με τον Ohlson 

(1995) αυτό γίνεται με τον ακόλουθο τύπο:  

 

 

  

 

 

 

 Όπου: 

  P0  η αξία των ιδίων κεφαλαίων στο χρόνο “0” (παρούσα   

    στιγμή) 

  RIt   το υπολειμματικό κέρδος στο χρόνο “t” 
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  re  η ελάχιστη απαιτούμενη απόδοση του μετόχου ή    

    επενδυτή 

  B0  η λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων  χρόνο “0”   

    (παρούσα στιγμή) 

  Et  τα κέρδη της περιόδου “t” 

  Bt-1  η λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων στο χρόνο “t-1” 

 

Από τον παραπάνω τύπο προκύπτει ότι η προσθήκη αξίας συνδέεται θετικά με τα τρέχοντα 

κέρδη και αρνητικά με την ελάχιστη απαιτούμενη απόδοση και τη (λογιστική) αξία των ιδίων 

κεφαλαίων της προηγούμενης περιόδου. Πρέπει να αναφέρουμε ότι το υπό εξέταση 

υπόδειγμα αντιμετωπίζει, κάποιο τρόπο, τους μετόχους ως δανειστές της εταιρίας. Αν 

θεωρήσουμε ότι στην αρχή κάποιας περιόδου, οι μέτοχοι “δανείζουν” το ποσό Bt-1 στην 

εταιρία, τότε το γινόμενο reBt-1 προσεγγίζει τον “τόκο” (απόδοση) που πρέπει να τους 

καταβάλλει η εταιρία. Οποιοδήποτε ποσό υπέρ αυτού θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μία 

“αναπάντεχη” απόδοση υπό την έννοια ότι οι μέτοχοι δεν την “απαιτούν”. Εφόσον υπάρχει 

ένα τέτοιο ποσό, η διαφορά Et-reBt-1 είναι θετική, οπότε δημιουργείται αξία. Αν το εν λόγω 

ποσό είναι μηδενικό (Et-reBt-1 = 0), η εταιρία δεν καταστρέφει αλλά ούτε δημιουργεί αξία. Σε 

αυτήν την περίπτωση, οι μέτοχοι λαμβάνουν απλώς την απαιτούμενη απόδοση για τα 

κεφάλαια που “δανείζουν” στην εταιρία. Αν το εν λόγω ποσό είναι αρνητικό, η εταιρία 

καταστρέφει αξία καθώς δε μπορεί να προσφέρει στους μετόχους ούτε την απαιτούμενη 

απόδοση για τα κεφάλαια που της “δανείζουν”. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι η 

διαφορά Et-reBt-1 δεν αντιπροσωπεύει το υπερβάλλον ποσό που λαμβάνουν “στο χέρι” οι 

μέτοχοι (έχουμε επισημάνει, ήδη, ότι το υπόδειγμα είναι απαλλαγμένο από μερίσματα) αλλά 

το υπερβάλλον ποσό που θα μπορούσαν, υποθετικά, να λάβουν. Μία ακόμα επισήμανση είναι 

αναγκαία. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα υποδείγματα που εξετάστηκαν, το υπόδειγμα 

υπολειμματικού κέρδους βασίζεται σε λογιστικά δεδομένα. Σημειώνεται ότι η λογιστική αξία 

B0 ισούται με τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων συν τη λογιστική αξία των καθαρών 

περιουσιακών στοιχείων όπως αυτές λαμβάνονται ή υπολογίζονται από τον Ισολογισμό ενώ 

τα λειτουργικά κέρδη λαμβάνονται ή υπολογίζονται από την Κατάσταση Εισοδήματος ή 

Αποτελεσμάτων Χρήσης (Skogsvik, 2002). 

Όπως και στα υπόλοιπα υποδείγματα, η αποτίμηση συνίσταται στην εκτίμηση μεγεθών σε 

πεπερασμένο χρονικό ορίζοντα και την εκτίμηση τελικής αξίας στο τέλος αυτού του ορίζοντα 

(η οποία προεξοφλείται αθροιστικά με το οικονομικό μέγεθος του τελευταίου έτους). Στην 
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περίπτωση του υποδείγματος υπολειμματικού κέρδους, ο (Penman, 2007) προτείνει τον 

παρακάτω τύπο: 

 

 

  

 

 

 

 Όπου: 

  V0  η αξία των ιδίων κεφαλαίων στο χρόνο “0” (παρούσα   

  στιγμή) 

  B0  η λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων  χρόνο “0”   

    (παρούσα στιγμή) 

  Et  τα κέρδη της περιόδου “t” 

  re  η ελάχιστη απαιτούμενη απόδοση του μετόχου ή    

    επενδυτή 

  Bt-1  η λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων στο χρόνο “t-1” 

  RIt+1  το υπολειμματικό κέρδος στο χρόνο “t+1” 

  g  ο ρυθμός ανάπτυξης υπολειμματικού κέρδους (g < re) 

 

Ένα από τα πλεονεκτήματα του υποδείγματος, σύμφωνα με τους Xiaoquan και Bon-Soo 

(2005) είναι η χρήση λογιστικών δεδομένων. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι τα εν λόγω 

δεδομένα περιλαμβάνουν περισσότερη πληροφόρηση συγκριτικά με τα μερίσματα. Ο Penman 

(2007) υποστηρίζει ότι η χρήση λογιστικών δεδομένων συνιστά υπό συνθήκη πλεονέκτημα ή 

μειονέκτημα. Όπως αναφέρει, το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται ιστορικά μεγέθη συνιστά 

πλεονέκτημα αλλά, όπως πολλά λογιστικά δεδομένα, κάποια λογιστικά μεγέθη μπορούν να 

χειραγωγηθούν επηρεάζοντας την αποτίμηση. Όπως αναφέρει ο προαναφερθέντας 

συγγραφέας το υπόδειγμα παρέχει κάποιες δικλείδες ασφαλείας εναντίον της λογιστικής 

χειραγώγησης και παραθέτει το εξής παράδειγμα: αν μία εταιρία επιθυμεί να καταγράψει 

υψηλότερα έξοδα στο παρόν για να εμφανίσει υψηλότερα κέρδη στο μέλλον έτσι ώστε η 

διαφορά Et-reBt-1 να είναι μεγαλύτερη (άρα η Ρ0 μεγαλύτερη) λόγω υψηλότερων Et και 

χαμηλότερης Bt-1, η χρήση της (χαμηλότερης) λογιστικής αξίας Β0 δεν επιτρέπει την 

εμφάνιση υψηλής αξίας. Επί πιθανής χειραγώγησης, ο Rees (1997) προτείνει την 

αξιολόγησης της ποιότητας των λογιστικών δεδομένων πριν την αποτίμηση με το υπόδειγμα 
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υπολειμματικού κέρδους. Οι Bernard (1995) και Penman (2007) υποστηρίζουν, επίσης, ότι η 

ανάγκη εκτίμησης των κερδών συνεπάγεται μεγαλύτερη επικέντρωση στους παράγοντες 

κερδοφορίας και, συνεπώς, βαθύτερη κατανόηση των λειτουργιών της εταιρίας. Αντίθετα, η 

μελέτη των μερισμάτων δεν προσφέρει κάτι τέτοιο δεδομένου ότι τα μερίσματα δεν είναι 

μόνο αποτέλεσμα κερδοφορίας αλλά και αποφάσεων. Επιπρόσθετα, γνωρίζουμε ότι τα 

μερίσματα (ενδεχομένως) διανέμονται ακόμα και αν δεν υπάρχουν κέρδη. Σε επίπεδο 

πρακτικότητας, το υπόδειγμα υπολειμματικού κέρδους λύνει το πρόβλημα αποτίμησης 

εταιριών που δε διανέμουν μερίσματα ανά τακτά χρονικά διαστήματα (Xiaoquan και Bon-

Soo, 2005). Τέλος, ο Penman (2007), υποστηρίζει ότι το υπόδειγμα υπολειμματικού κέρδους 

είναι πιο αξιόπιστο συγκριτικά με εκείνα που βασίζονται στις ταμειακές ροές  και τα 

μερίσματα διότι εξορισμού δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην αξία που δημιουργείται στον 

πεπερασμένο χρονικό ορίζοντα ανάλυσης και μικρότερη βαρύτητα στην τελική αξία.  

Στα μειονεκτήματα του υποδείγματος κατατάσσεται, αρχικά, η ανάγκη για πρόβλεψη των 

κερδών τα οποία, σύμφωνα με τον Bernard (1995), επηρεάζονται από εξωγενείς παράγοντες 

(που δε βρίσκονται στον έλεγχο της εταιρίας) τη στιγμή που πραγματοποιείται η πρόβλεψη με 

αποτέλεσμα να υπάρχει πιθανότητα μεγάλης απόκλισης των πραγματικών από τα εκτιμώμενα 

κέρδη. Οι Xiaoquan και Bon-Soo (2005) υποστηρίζουν ότι το υπόδειγμα δεν είναι πλήρως 

απαλλαγμένο από τα μερίσματα τα οποία απλώς ορίζονται ως διαφορά ανάμεσα στα κέρδη 

και τη μεταβολή της αξίας των ιδίων κεφαλαίων συν οποιοδήποτε άλλο τύπο διανομής στους 

μετόχους (πχ επαναγορά μετοχών). Ένα ακόμα μειονέκτημα του υποδείγματος, σύμφωνα με 

τον Skogvik (2002), είναι η υπόθεση σταθερής κεφαλαιακής διάρθρωσης και κόστους ιδίων 

κεφαλαίων και η πολυπλοκότητα του υποδείγματος σε περίπτωση που η υπόθεση αυτή δεν 

υιοθετηθεί και θεωρήσουμε ότι η κεφαλαιακή διάρθρωση και το κόστος ιδίων κεφαλαίων 

μεταβάλλονται. Τέλος, ο Rees (1997) υποστηρίζει ότι υπάρχουν άλλοι παράγοντες, πλην του 

υπολειμματικού κέρδους, που επηρεάζουν την αξία της εταιρίας, γενικά, ή των ιδίων 

κεφαλαίων, ειδικότερα. Κατά συνέπεια, το εν λόγω υπόδειγμα δεν καλύπτει τις απαιτήσεις 

αποτίμησης. 
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2.3 Αποτίμηση ενδεχόμενων αξιώσεων – Αποτίμηση δικαιωμάτων 

προαίρεσης 

2.3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

Τα δικαιώματα προαίρεσης (options) είναι συμφωνίες που δίνουν στον κάτοχό τους το 

δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αποκτήσει ή να διαθέσει ένα υποκείμενο περιουσιακό 

στοιχείο σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στη σχετική συμφωνία-συμβόλαιο 

(Damodaran, 1994). Οι βασικές ιδιότητες των δικαιωμάτων προαίρεσης είναι: α) μπορούν να 

ασκηθούν πριν ή κατά την ημερομηνία λήξης (δικαιώματα προαίρεσης Αμερικάνικου και 

Ευρωπαϊκού τύπου, αντίστοιχα) ή να μην ασκηθούν ποτέ και β) είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε 

περιβάλλοντα υψηλής αβεβαιότητας, διότι δίνουν τη δυνατότητα απόφασης κατόπιν 

εμφάνισης των γεγονότων (Amram και Kulatilaka, 2000). Τα πραγματικά δικαιώματα 

προαίρεσης (real options) είναι τα δικαιώματα προαίρεσης που αφορούν σε ενσώματα 

περιουσιακά στοιχεία (Copeland και Antikarov, 2003) και χρησιμοποιούνται από τα 

διοικητικά στελέχη για την αξιολόγηση (αποτίμηση) κεφαλαιουχικών περιουσιακών 

στοιχείων ή ειδικών σχεδίων (Koller κ.ά., 2005). 

2.3.2 Το υπόδειγμα  

Τα δικαιώματα προαίρεσης αποτιμώνται, συνήθως, με 2 υποδείγματα: το διωνυμικό 

υπόδειγμα και το υπόδειγμα Black-Sholes. Το διωνυμικό υπόδειγμα διαιρεί, αρχικά, το 

χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη του συμβολαίου σε διακριτές περιόδους και, στη συνέχεια, 

υποθέτει ότι η τιμή S του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου είτε αυξάνεται και λαμβάνει 

την τιμή Su με πιθανότητα p είτε μειώνεται και λαμβάνει την τιμή Sd με πιθανότητα 1-p. Κατ' 

αυτόν τον τρόπο η αξία του συμβολαίου υπολογίζεται “προς τα πίσω” ξεκινώντας από την 

ημερομηνία λήξης (Cox κ.ά., 1979). Η αποτίμηση των πραγματικών δικαιωμάτων 

προαίρεσης ολοκληρώνεται, σύμφωνα με τους Koller κ.ά. (2005), σε 4 βήματα: 

 Βήμα 1
ο
. Υπολογίζεται  η αξία του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου χωρίς 

ευελιξία. Στην περίπτωση της αποτίμησης εταιρίας, εφαρμόζεται μία γενικά 

παραδεκτή μέθοδος αποτίμησης όπως η αποτίμηση βάσει ελεύθερης ταμειακής ροής. 

 Βήμα 2
ο
. Υπολογίζεται, με χρήση δέντρου αποφάσεων, η πιθανότητα ανόδου και 

καθόδου, pu και pd, αντίστοιχα ως εξής: 
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 Όπου: 

   r το κόστος κεφαλαίου του υποκείμενου στοιχείου 

   e η βάση των φυσικών λογαρίθμων 

   σ η ετησιοποιημένη μεταβλητότητα των αποδόσεων του   

    υποκείμενου στοιχείου 

   Τ το πλήθος ετών ανόδου τιμής 

 Βήμα 3
ο
. Κάθε “κλαδί” του δέντρου διαιρείται σε δύο επιμέρους κλαδιά που 

αντιστοιχούν στο ενδεχόμενο αύξησης της εταιρικής αξίας και το ενδεχόμενο μείωσης 

της εταιρικής αξίας. Αν η αξία της εταιρίας με ανάπτυξη είναι μεγαλύτερη της αξίας 

της εταιρίας χωρίς ανάπτυξη, η εταιρία επιλέγει να αναπτυχθεί (κίνηση στο “κλαδί” 

που αντιστοιχεί στην αύξηση αξίας). 

 Βήμα 4
ο
. Υπολογίζεται η αξία της εταιρίας βάσει των πιθανοτήτων άνευ κινδύνου 

(risk neutral probabilities) pu* και pd* και των τιμών των ενδεχομένων όπως έχουν 

υπολογιστεί μέχρι το προηγούμενο βήμα. Εργαζόμενοι από αριστερά προς τα δεξιά, 

όπως σε κάθε άλλο δέντρο αποφάσεων με πιθανότητες, υπολογίζουμε την αξία της 

εταιρίας 

Το βασικό πλεονέκτημα του διωνυμικού υποδείγματος, σε σύγκριση με το υπόδειγμα Black-

Scholes που εξετάζουμε αμέσως παρακάτω, συνίσταται στους απλούς μαθηματικούς 

υπολογισμούς (Cox κ.ά. 1979) ενώ το βασικό μειονέκτημά του συνίσταται αφενός στις 

απαιτήσεις δεδομένων σε επίπεδο παρατηρήσεων ανά χρονική περίοδο (Subramani, 2009), 

αφετέρου στις απαιτήσεις υπολογισμού αναμενόμενων μελλοντικών τιμών στην απόληξη 

κάθε “κλαδιού” (Damoradan, 2005).  

Το υπόδειγμα Black-Scholes βασίζεται στο διωνυμικό υπόδειγμα και αποτελεί ειδική 

περίπτωσή του (Damodaran, 1994). Σε αντίθεση με το διωνυμικό υπόδειγμα, το υπόδειγμα 

Black-Scholes δεν υιοθετεί την υπόθεση για τη δυνατότητα ανόδου και καθόδου της αξίας 

του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου (Damodaran, 2005). Σύμφωνα με τον Damodaran 

(1994) το υπόδειγμα Black-Scholes αποτιμά τα δικαιώματα αγοράς (call options) ως εξής: 
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Όπου: 

 S η τρέχουσα αξία του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου  

 Ν(d1) η αθροιστική κανονική κατανομή στο σημείο d1 με d1 = {Ln(S/K)+  

  [(rf+(σ
2
/2)]t} / σ√t 

 K η τιμή άσκησης του δικαιώματος 

 rf το επιτόκιο άνευ κινδύνου 

 σ η μεταβλητότητα του περιουσιακού στοιχείου 

 t ο υπολειπόμενος χρόνος μέχρι τη λήξη του δικαιώματος 

 e η βάση των φυσικών λογαρίθμων 

 r το κόστος κεφαλαίου του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου 

 Ν(d2) η αθροιστική κανονική κατανομή στο σημείο d2 με d2 = d1 – σ√t 

Σημειώνεται ότι το υπόδειγμα Black-Scholes υποθέτει διακράτηση του συμβολαίου μέχρι τη 

λήξη του και απουσία ταμειακών ροών μέχρι τη λήξη (Cox κ.ά. 1979). 

2.3.3 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

Σύμφωνα με τον Brovles (2003), τα υποδείγματα αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης 

προσφέρουν μία πληρέστερη προσέγγιση σε αντίθεση με τα υποδείγματα προεξόφλησης 

ταμειακών ροών που απλουστεύουν υπερβολικά τη διαδικασία αποτίμησης. Ο Damodaran 

(1994) υποστηρίζει ότι αυτό συμβαίνει σε μεγαλύτερο βαθμό ακόμα και όταν η προεξόφληση 

ταμειακών ροών οδηγεί σε “λογικά” αποτελέσματα. Επιπρόσθετα, οι Koller κ.ά. (2005) 

βασίζουν την ανωτερότητα των υποδειγμάτων αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης στο 

γεγονός ότι τα υποδείγματα που στηρίζονται στην προεξόφληση ταμειακών ροών δε 

λαμβάνουν υπόψη ότι τα διοικητικά στελέχη δε μένουν προσκολλημένα στα επενδυτικά 

σχέδια αλλά αντιδρούν στις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος και προσαρμόζουν 

ανάλογα τις ενέργειές τους. Κατά συνέπεια, τα υποδείγματα αποτίμησης δικαιωμάτων 

προαίρεσης ενσωματώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό πραγματικές συνθήκες όπως, για 

παράδειγμα, η καθυστέρηση ή αναβολή κάποιου επενδυτικού σχεδίου (Damodaran, 2002). 

Ένα ακόμη μειονέκτημα των υποδειγμάτων προεξόφλησης ταμειακών ροών που 

αντιμετωπίζεται από τα υπό εξέταση υποδείγματα συνίσταται στην υπερεκτίμηση της 

εταιρικής αξίας δεδομένου ότι λαμβάνουν υπόψη μόνο τις αναμενόμενες ταμειακές ροές και 
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όχι τις επιλογές (ανάπτυξη, επένδυση κλπ) που ενδέχεται να έχει στη διάθεσή της η εταιρία 

στο μέλλον (Damodaran, 2001).  

Οι Koller κ.ά. (2005) υποστηρίζουν ότι τα υπό εξέταση υποδείγματα δεν αντικαθιστούν αλλά 

πρέπει να χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά των υποδειγμάτων προεξόφλησης ταμειακών 

ροών. Η κριτική των εν λόγω συγγραφέων συνίσταται στα πρακτικά υπολογιστικά ζητήματα 

που μπορούν να προκύψουν κατά την αποτίμηση δικαιωμάτων προαίρεσης, ιδιαίτερα 

αναφορικά με την εκτίμηση της ακριβούς αξίας και μεταβλητότητας του υποκείμενου 

στοιχείου, που ενδεχομένως οδηγούν σε λανθασμένες εκτιμήσεις. Κατά τον Damodaran 

(2001), τα μειονεκτήματα των υποδειγμάτων αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης αφορούν 

αφενός στη μεταβλητότητα των αποδόσεων του υποκείμενου στοιχείου κατά τη διάρκεια της 

ζωής του συμβολαίου που μπορεί να καταστήσει ιδιαίτερα πολύπλοκη τη σχετική διαδικασία 

αποτίμησης, αφετέρου στο ότι υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι δυνατή η εκτέλεση του 

δικαιώματος γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την αξία του. Ο Kemna (1993) τονίζει ότι η 

ορθότητα των υπό εξέταση υποδειγμάτων κινδυνεύει από τη συμπερίληψη πολλών, 

ταυτόχρονα, δικαιωμάτων (επιλογών) υποστηρίζοντας, περαιτέρω, ότι πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη μόνο τα πιο σημαντικά. Τέλος, οι Copeland και Antikarov (2003) επισημαίνουν ότι τα 

υποδείγματα αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης είναι περισσότερο σχετικά με την 

αποτίμηση σε περιόδους αβεβαιότητας όταν, δηλαδή, οι εταιρίες αναβάλλουν τα επενδυτικά 

σχέδιά τους αναμένοντας την ομαλοποίηση της κατάστασης. 

2.4 Σχετική αποτίμηση – Αποτίμηση βάσει πολλαπλάσιων 

2.4.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

Η αποτίμηση βάσει πολλαπλάσιων χρησιμοποιείται, συνήθως, ως συμπληρωματική άλλων 

μεθόδων και, κυρίως, της προεξόφλησης ταμειακών ροών. Γενικά, ως πολλαπλάσιο ορίζεται 

το πηλίκο της τιμής της μετοχής και κάποιου άλλου μεγέθους (Benninga και Sarig, 1997). 

Μεταξύ των δημοφιλέστερων πολλαπλάσιων είναι ο λόγος “τιμή προς κέρδη” (Benninga και 

Sarig, 1997), ο λόγος “τιμή προς λογιστική αξία” και ο λόγος “τιμή προς πωλήσεις” 

(Damodaran, 1994). Σημειώνεται ότι τα παραπάνω μεγέθη εκφράζονται “ανά μετοχή”. Εκτός 

των “ανά μετοχή” μεγεθών,  υπάρχουν πολλαπλάσια που βασίζονται σε συνολικά μεγέθη της 
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εταιρίας όπως ο λόγος “εταιρική αξία προς κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων”(Koller 

κ.ά., 2005). 

2.4.2 Το υπόδειγμα 

Σύμφωνα με τον Damodaran (1994), υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Η πρώτη καλείται 

“θεμελιώδης” (fundamental) και συνίσταται στην εξέταση θεμελιωδών μεγεθών της εταιρίας 

όπως ο ρυθμός ανάπτυξης κερδών ή ταμειακών ροών ενώ η δεύτερη συνίσταται στον 

υπολογισμό πολλαπλασίων βάσει συγκρίσιμων εταιριών και καλείται “συγκριτική” 

(comparable). Η επιλογή συγκρίσιμων εταιριών πρέπει να διασφαλίζει την ομοιότητα 

ανάμεσα στην εταιρία-πρότυπο και την υπό αποτίμηση εταιρία και μπορεί να βασίζεται σε 

διάφορους παράγοντες όπως το επίπεδο κινδύνου, οι ρυθμοί ανάπτυξης και ο κλάδος (Alford, 

1992). Όπως  επισημαίνει ο  Alford (1992), όμως, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εντοπιστούν 

όμοιες εταιρίες ακόμα και εντός του ίδιου κλάδου. Για το λόγο αυτό, είναι προτιμότερο να 

επιλέγονται εταιρίες-πρότυπο βάσει περιορισμένων κριτηρίων και, κυρίως, κατόπιν ορισμού 

του κλάδου με αυστηρά κριτήρια. Σε αυτό συντείνει η άποψη των Benninga και Sarig (1997) 

που επισημαίνουν ότι ο ορισμός του κλάδου είναι πρωτεύουσας σημασίας στην επιλογή 

εταιρίας-πρότυπο. Η προτεραιότητα που πρέπει να δίνεται στον κλάδο υποστηρίζεται, επίσης, 

από εμπειρικά ευρήματα όπως εκείνα του Alford (1992) που υποδεικνύουν ότι η επιλογή 

βάσει κλάδου και εταιρικού μεγέθους δεν είναι ανώτερη της επιλογής μόνο βάσει του κλάδου. 

Παρόμοια ευρήματα αναφέρονται από τους Cheng και McNamara (2000). Από την εν λόγω 

έρευνα προκύπτει, επίσης, ότι το πλήθος των εταιριών του κλάδου βάσει του οποίου 

υπολογίζονται τα μέσα πολλαπλάσια συνδέεται θετικά με την ποιότητα αποτίμησης. 

Η διαδικασία αποτίμησης είναι ιδιαίτερα απλουστευμένη και ολοκληρώνεται σε δύο βήματα 

ως εξής (Benninga και Sarig, 1997): 

 Βήμα 1
ο
. Επιλέγονται οι εταιρίες-πρότυπο. Η επιλογή πρέπει να καλύπτει δύο 

προϋποθέσεις. Αρχικά, πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι εταιρίες που επιλέχθηκαν είναι 

σε μεγάλο βαθμό όμοιες με την υπό αποτίμηση εταιρία σε επίπεδο αντικειμένου 

δραστηριοτήτων. Επιπρόσθετα, πρέπει να επιλεγεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 

πλήθος εταιριών, χωρίς, όμως, να παραβιάζεται η προαναφερθείσα προϋπόθεση, έτσι 

ώστε οι μέσοι όροι που θα υπολογιστούν να είναι όσο το δυνατόν πιο 

αντιπροσωπευτικοί. 

 Βήμα 2
ο
. Επιλέγονται οι δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των 

πολλαπλάσιων και υπολογίζονται οι αντίστοιχοι μέσοι όροι. Στη συνέχεια, οι μέσοι 
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όροι πολλαπλασιάζονται με τα σχετικά μεγέθη της υπό αποτίμησης εταιρίας ώστε να 

ληφθεί η αξία επιμέρους μεγεθών. (Cheng και McNamara, 2000).  

Ολοκληρώνοντας την αναφορά στη διαδικασία, κρίνεται σκόπιμο να παραθέσουμε ένα απλό 

παράδειγμα αποτίμησης βάσει πολλαπλάσιων. Ας υποθέσουμε ότι ο κλάδος της υπό 

αποτίμησης εταιρίας περιλαμβάνει 5 εταιρίες που προσομοιάζουν ικανοποιητικά στην υπό 

αποτίμηση εταιρία, σε επίπεδο αντικειμένου δραστηριοτήτων. Οι εταιρίες αυτές εμφανίζουν 

τους εξής λόγους “τιμή προς κέρδη ανά μετοχή”: 8, 8, 10, 11 και 11 με μέσο όρο 9,6. Η τιμή 

9,6 είναι το “πολλαπλάσιο” και υποδεικνύει ότι η μετοχή της αντιπροσωπευτικής εταιρίας 

του κλάδου είναι 9,6 φορές υψηλότερη των κερδών ανά μετοχή. Κατά συνέπεια, αν τα 

κέρδη ανά μετοχή της υπό αποτίμησης εταιρίας είναι 0,5€, η αξία της μετοχής της ισούται 

με €4,8. 

2.4.3 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

Το προφανές πλεονέκτημα της αποτίμησης βάσει πολλαπλάσιων είναι η απλούστευση των 

σχετικών διαδικασιών στην οποία οφείλει, κατά τον Yoo (2006), τη δημοφιλία της. Ωστόσο, 

υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί που θα έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη κατά την αποτίμηση με 

πολλαπλάσια. 

Η πρώτη επιφύλαξη αφορά στον τύπο του πολλαπλάσιου που χρησιμοποιείται. Η εμπειρική 

έρευνα των Cheng και McNamara (2000) υποδεικνύει ότι οι δείκτες “τιμή προς κέρδη ανά 

μετοχή” και “τιμή προς λογιστική αξία μετοχής” είναι οι περισσότερο αξιόπιστοι και, 

ανάμεσα στους δύο, ο πρώτος θα έπρεπε να προτιμάται. Οι Lie και Lie (2002) παρουσιάζουν 

εμπειρικά ευρήματα σύμφωνα με τα οποία ο δείκτης “τιμή προς λογιστική αξία μετοχής” 

συνεπάγεται πιο αξιόπιστα αποτελέσματα συγκριτικά με άλλους δείκτες μεταξύ των οποίων ο 

δείκτης “τιμή προς κέρδη ανά μετοχή” και “τιμή προς πωλήσεις ανά μετοχή” ο οποίος, 

σύμφωνα με τους συγγραφείς, παράγει τα λιγότερο αξιόπιστα αποτελέσματα. Οι Koller κ.ά. 

(2005) υποστηρίζουν ότι ο δείκτης “τιμή προς κέρδη ανά μετοχή” επηρεάζεται σημαντικά 

από τα μη λειτουργικά αποτελέσματα που επηρεάζουν τα κέρδη με συνέπεια να οδηγεί σε 

ανακριβή αποτελέσματα
10

 ενώ υποδεικνύουν ότι ο δείκτης “τιμή προς πωλήσεις ανά μετοχή” 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν εμφανίζει χαμηλά ή αρνητικά κέρδη.  

 

10 Ως παράδειγμα αναφέρουν ότι κάποια από τα μη ταμειακά έξοδα (πχ αποσβέσεις) εμπίπτουν στην 

κατηγορία των μη λειτουργικών αποτελεσμάτων με αποτέλεσμα να επηρεάζουν τα κέρδη ανά μετοχή χωρίς, 

όμως, να σχετίζονται με την αξία της εταιρίας. 



32 

Σε συνάφεια με τα παραπάνω ευρήματα, οι Benninga και Sarig (1997) υποστηρίζουν ότι η 

αποτίμηση με πολλαπλάσια απαιτεί την εξέταση πολλών δεικτών ταυτόχρονα. Η σχετική 

απαίτηση, κατά τον Yoo (2006), είναι ακόμα μεγαλύτερη όταν χρησιμοποιούνται ιστορικά 

δεδομένα για τον υπολογισμό των πολλαπλάσιων έτσι ώστε να αυξηθεί η αξιοπιστία του 

αποτελέσματος. Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να υπενθυμίσουμε ότι η αποτίμηση είναι 

μία διαδικασία που βασίζεται σε εκτιμήσεις μελλοντικών μεγεθών. Αυτό τονίζεται ιδιαίτερα 

στην περίπτωση των πολλαπλάσιων από τους Koller κ.ά. (2005) και (Yoo, 2006). Σε 

συνδυασμό με τα προαναφερθέντα σχόλια για την απαίτηση χρήσης πολλών δεικτών αλλά 

και πολλών παρατηρήσεων για να προκύψουν αξιόπιστοι δείκτες, μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι οι υπολογιστικές απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα εκτενείς. 

εκτενείς.
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3 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΟΠΑΠ 

3.1 Μεθοδολογία 

Η αποτίμηση της μετοχής του ΟΠΑΠ πραγματοποιείται με δύο υποδείγματα: προεξόφληση 

μερισμάτων και προεξόφληση ελεύθερης ταμειακής ροής στην εταιρεία. Ο “αποκλεισμός” 

των υπόλοιπων προσεγγίσεων που εξετάστηκαν στο θεωρητικό τμήμα λαμβάνει χώρα, 

κυρίως, λόγω υπολογιστικών απαιτήσεων, πχ αναφορικά με την αποτίμηση που βασίζεται 

στα δικαιώματα προαίρεσης. Ειδικότερα, για τη μη αποτίμηση με πολλαπλάσια πρέπει να 

αναφερθεί ότι ο ΟΠΑΠ συνιστά μονοπώλιο με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο ορισμός 

κλάδου και, κατ' επέκταση, τιμών-πρότυπα. Σημειώνεται ότι, τη στιγμή της εξαγοράς, 

λειτουργούσαν νόμιμα εταιρίες διαδικτυακού στοιχήματος αλλά, όπως αναφέρεται στην 

περιγραφή της εταιρίας (σε επόμενη παράγραφο), το αντικείμενο εργασιών του ΟΠΑΠ 

περιλαμβάνει δραστηριότητες πέραν του στοιχήματος, άρα η υπόθεση ότι οι 

προαναφερθείσες εταιρίες συνιστούν τον κλάδο στον οποίο λειτουργεί ο ΟΠΑΠ είναι εκ 

νέου προβληματική. Παρόμοια, το αντικείμενο του ΟΠΑΠ δεν περιλαμβάνει 

δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο των εν λόγω εταιριών, πχ παιχνίδια 

διαδικτυακού καζίνου (πόκερ, ρουλέτα κλπ). Επιπρόσθετα, το σύνολο των εταιριών στις 

οποίες γίνεται αναφορά έχουν έδρα εκτός Ελλάδας και οι περισσότερες από αυτές είναι μη 

εισηγμένες με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο υπολογισμός πολλαπλάσιων (λόγω μη 

ύπαρξης δεδομένων για την τιμή των μετοχών τους). 

Σε υπολογιστικό επίπεδο, τα εργαλεία ανάλυση περιλαμβάνουν εκτός των απλών 

περιγραφικών στατιστικών μέτρων, πχ αριθμητικός και κινούμενος μέσος, το συντελεστή 

συσχέτισης του Pearson και το υπόδειγμα γραμμικής παλινδρόμησης. Η στατιστική 

ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το πακέτο ΙΒΜ SPSS20.1. Η χρονική στιγμή στην οποία 

γίνεται η αποτίμηση με την παρούσα έρευνα συντάχθηκε στο τελευταίο τρίμηνο του 2015. 
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3.2 Περιγραφή εταιρίας 

Ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) ιδρύθηκε το 1958, ως 

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.), με το Βασιλικό Διάταγμα της 20
ης

 

Δεκεμβρίου 1958, ύστερα από εξουσιοδότηση που δόθηκε από το Νομοθετικό Διάταγμα 

3865/1958, για την οργάνωση και  τη λειτουργία του παιχνιδιού ΠΡΟΠΟ. Το 1999 ο ΟΠΑΠ 

μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία (Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου 

Α.Ε., ΟΠΑΠ Α.Ε.) με το Προεδρικό Διάταγμα 228/1999 το οποίο κατάρτιζε το καταστατικό 

λειτουργίας και προέβλεπε ότι μοναδικός μέτοχος ήταν το Ελληνικό Δημόσιο. 

Το αντικείμενο εργασιών της ΟΠΑΠ περιλαμβάνει: 

 Οργάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή των παιχνιδιών ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, 

ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ,ΤΖΟΚΕΡ, ΜΠΙΝΓΚΟ-ΛΟΤΤΟ, ΚΙΝΟ, ΣΟΥΠΕΡ 3, ΣΟΥΠΕΡ 4, 

ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΟ 5 ΑΠΟ 35 και ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  Ή 

ΜΗ  ΑΠΟΔΟΣΗΣ στα πάσης φύσεως ατομικά ή ομαδικά παιχνίδια, όπως και 

γεγονότων, η φύση των οποίων προσφέρεται για διεξαγωγή στοιχημάτων, καθώς και 

όποιου άλλου τυχερού παιχνιδιού ή παιχνιδιού γνώσεων ή τεχνικού παιχνιδιού ή 

παιχνιδιού που στηρίζεται σε οποιονδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω, που στο 

μέλλον ήθελε να επιτραπεί και ν' ανατεθεί στην Εταιρεία η λειτουργία και διεξαγωγή 

του σε ολόκληρη τη χώρα αλλά και εκτός αυτής. 

 Εκπόνηση οικονομικών, οικονομοτεχνικών, τεχνικών και εμπορικών μελετών για 

τυχερά ή τεχνικά παιχνίδια ή παιχνίδια γνώσεων ή παιχνίδια που συνίστανται σε 

οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών, για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής 

και της αλλοδαπής. 

 Τεχνολογική υποστήριξη των παιχνιδιών που οργανώνει και λειτουργεί με την 

ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση νέων υπηρεσιών 

υψηλής τεχνολογίας, όπως η μεταφορά στοιχείων, ζωντανής εικόνας και γενικότερα 

ολοκληρωμένης οπτικοακουστικής πληροφορίας, στα σημεία διεξαγωγής των 

παιχνιδιών της Εταιρίας, αξιοποιώντας όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις και, ιδιαίτερα, 

στο χώρο της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και της τηλεπληροφορικής. 

 Διαφήμιση με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο των παιχνιδιών που διεξάγει και 

ανάληψη χορηγιών που εξυπηρετούν κοινωνικούς ή άλλους σκοπούς και 
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συνδυάζονται με την προβολή της Εταιρίας και την προώθηση των πωλήσεων των 

προϊόντων της. 

 Εκτυπωτικές εργασίες εν γένει των δελτίων των παιχνιδιών της και λοιπών εντύπων. 

 Αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής της Εταιρίας για την παροχή υπηρεσιών σε 

τρίτους. 

Σήμερα η ΟΠΑΠ έχει εξελιχθεί σε όμιλο εταιρειών, στον οποίο ανήκουν οι θυγατρικές: 

 ΟΠΑΠ Cyprus Ltd: Ιδρύθηκε το 2003, στο πλαίσιο της διεθνούς στρατηγικής 

επέκτασης της ΟΠΑΠ, προκειμένου να διεξάγει στην Κύπρο τα παιχνίδια που 

διαθέτει η μητρική εταιρία πλην του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ. 

 ΟΠΑΠ Sports: Πρόκειται για την κυπριακή εταιρεία αθλητικών στοιχημάτων ΟΡΑΡ 

Glory Ltd που απέκτησε η ΟΠΑΠ (90% το 2003 και επιπλέον 10% το 2008), με 

στόχο την παρουσία της στον κλάδο του προκαθορισμένου στοιχήματος στην Κύπρο. 

Στα τέλη του 2010 η OPAP Glory Ltd μετονομάστηκε σε ΟΠΑΠ Sports. 

 ΟΠΑΠ International Ltd: Ιδρύθηκε το 2004 στην Κύπρο, με στόχο την υποστήριξη 

της στρατηγικής επέκτασης των λειτουργιών της Εταιρείας στο εξωτερικό, την 

εισαγωγή νέων παιχνιδιών και την αναβάθμιση των υφισταμένων σε διεθνή κλίμακα. 

 ΟΠΑΠ Παροχής Υπηρεσιών Α.Ε.: Ιδρύθηκε το 2004 με κύριο σκοπό την παροχή 

υποστηρικτικών υπηρεσιών σε σχέση με επιχειρησιακές λειτουργίες και ανάγκες της 

ΟΠΑΠ. 

 ΟPAP INVESTMENT LTD: Ιδρύθηκε στην Κύπρο, με σκοπό τη διοργάνωση, 

διεξαγωγή και διαχείριση πάσης φύσεως τυχερών παιγνίων, στιγμιαίων λαχείων και 

στοιχημάτων προκαθορισμένης ή και μεταβλητής απόδοσης. 

3.3 Ανάλυση S.W.O.T 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζει η ανάλυση Δυνάμεων – Αδυναμιών – Ευκαιριών – 

Απειλών (Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats, S.W.O.T.) της ΟΠΑΠ.  
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Πίνακας 1 ΟΠΑΠ – Ανάλυση S.W.O.T. 

Δυνάμεις 

 Χρηματοοικονομική κατάσταση 

 Εμπειρία 

 Εκτενές δίκτυο πωλήσεων 

 Υπό προϋποθέσεις μονοπώλιο 

 Φήμη άμεσου και ασφαλούς 

“καλοπληρωτή” 

Αδυναμίες 

 Κουλτούρα δημόσιας επιχείρησης 

 Καθυστέρηση εκσυγχρονισμού 

προϊόντων 

Ευκαιρίες 

 Ζήτηση για τυχερά παιχνίδια 

 Αύξηση χρήσης διαδικτύου 

 Ανεκμετάλλευτες αγορές 

(διαδικτυακά παιχνίδια καζίνο) 

Απειλές 

 Ύφεση 

 Διαπραγματευτική ισχύς 

πρακτόρων 

 Ένταση ανταγωνισμού (κυρίως στο 

διαδικτυακό στοίχημα) 

 

Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η ΟΠΑΠ διαθέτει σημαντικές δυνάμεις που, σε 

συνδυασμό, μπορούν να περιορίσουν τις επιπτώσεις των αδυναμιών και απειλών. Βασική 

προτεραιότητα της εταιρίας πρέπει να είναι η εκμετάλλευση του εκτενούς δικτύου 

πωλήσεων για την είσοδο σε νέα τυχερά παιχνίδια καθώς η ένταση του ανταγωνισμού 

εντοπίζεται στο διαδικτυακό στοίχημα και όχι στα παιχνίδια “στο πρακτορείο”. Η 

ιδιωτικοποίηση αναμένεται επιταχύνει το χρόνο ανανέωσης των παιχνιδιών καθώς έχει 

αποδειχθεί ότι η ΟΠΑΠ παρουσίαζε σημαντικές καθυστερήσεις στον εκσυγχρονισμό του 

χαρτοφυλακίου προϊόντων της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η σημαντική 

καθυστέρηση έναρξης του διαδικτυακού στοιχήματος τη στιγμή που πολλοί ανταγωνιστές 

προσέφεραν τέτοιου είδους παιχνίδια στην ελληνική επικράτεια (αν και υπό αμφιλεγόμενο 

θεσμικό πλαίσιο μέχρι κάποια στιγμή). Τόσο η αύξηση της χρήση του διαδικτύου που 

μπορεί να αποδοθεί σε πολλούς παράγοντες (αύξηση του ποσοστού πληθυσμού με σχετικές 

γνώσεις, ενίσχυση χρήσης συσκευών που προσφέρουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, πχ 

smartphones και tablets, πτώση των τιμών συνδέσεων κλπ) όσο και η “ανθεκτικότητα” της 

ζήτησης για τυχερά παιχνίδια παρά την κρίση συνιστούν παράγοντες που θα πρέπει να 

οδηγήσουν την εταιρία στην εκμετάλλευση του διαδικτυακού παιχνιδιού όχι μόνο μέσω των 

“παραδοσιακών” παιχνιδιών ΟΠΑΠ, πχ ΠΡΟ-ΠΟ και στοίχημα, αλλά και μέσω εισαγωγής 

νέων παιχνιδιών που προσφέρονται, ήδη, από τους ανταγωνιστές. Σε αντίθεση με την 

αβεβαιότητα που ενδεχομένως αισθάνονται οι καταναλωτές που απευθύνονται στο 

διαδικτυακό ανταγωνισμό, ο ΟΠΑΠ πρέπει να εκμεταλλευτεί την, κατά κοινή ομολογία, 

πολύ θετική φήμη ως προς την αξιοπιστία στις συναλλαγές με τους πελάτες. 
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3.4 Βασικά οικονομικά μεγέθη 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται βασικά οικονομικά μεγέθη της ΟΠΑΠ για την 

τελευταία πενταετία , ήτοι για την περίοδο 2010-2014
11

. 

Πίνακας 2 ΟΠΑΠ – Βασικά οικονομικά μεγέθη, 2010-2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Ποσά σε €000 Όμιλος 

Ενεργητικό 1.059.352 1.504.190 1.730.822 1.597.545 1.750.838 

Ίδια κεφάλαια 696.574 889.512 1.165.319 1.125.283 1.234.859  

Πωλήσεις 5.140.015 4.358.487 3.971.628 3.711.059 4.259.072  

Κέρδη μετά 

φόρων 575.802 537.458 505.487 141.115 199.224  

 Εταιρία 

Ενεργητικό 1.027.100 1.482.007 1.720.809 1.593.637 1615.940  

Ίδια κεφάλαια 683.143 881.535 1.164.685 1.126.041 1.166.661 

Πωλήσεις 4.937.530 4.172.459 3.775.251 3.504.294 3.759.713  

Κέρδη μετά 

φόρων 579.097 542.912 512.830 142.665 193.262 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα. Αρχικά, οι πωλήσεις 

μειώνονται διαρκώς από το 2010 μέχρι και το 2013 ενώ αυξάνονται το 2014. Η μεταβολή 

τους σε επίπεδο πενταετίας είναι -17,14% και -23,85% για τον όμιλο και την εταιρία, 

αντίστοιχα. Παρόμοια ευρήματα προκύπτουν αναφορικά για τα κέρδη μετά φόρων τα οποία 

μειώνονται συνεχώς από το 2010  έως το 2013 ενώ αυξάνονται το 2014 (σε επίπεδο 

πενταετίας η μεταβολή τους είναι -65,4% και -66,63% για τον όμιλο και την εταιρία, 

αντίστοιχα). Η πτώση στα έσοδα και τα κέρδη μπορεί, σε μεγάλο βαθμό, να αποδοθεί σε 

δύο παράγοντες: αφενός στην ύφεση της ελληνικής οικονομίας και, αφετέρου, στη 

 

11 Η σχετική πληροφόρηση λήφθηκε από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, όπως αυτές 

δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της: http://www.opap.gr/web/corporate.opap.gr/141 
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νομιμοποίηση, με το Νόμο 4002/2011, των εταιριών διαδικτυακού στοιχήματος που μέχρι 

τότε είχαν αποσπάσει μεν μερίδιο αγοράς από τον ΟΠΑΠ, αναφορικά με τους διαγωνισμούς 

στοιχήματος σε αθλητικά γεγονότα, αλλά η απόκτηση άδειας διεξαγωγής διαγωνισμών 

στοιχήματος έπαυσε ουσιαστικά το μονοπώλιο που κατείχε ο ΟΠΑΠ. Το γεγονός πάντως 

ότι τόσο τα έσοδα όσο και τα κέρδη αυξάνονται μετά την εξαγορά συνιστά, ίσως, μία 

αρχική ένδειξης θετικής επίπτωσης στα οικονομικά μεγέθη. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί 

υπόψη ότι η εν λόγω επίπτωση είναι, μάλλον, περιορισμένη καθώς η μεταβίβαση 

πραγματοποιήθηκε στο τελευταίο τρίμηνο του 2013 και, συνεπώς, τα “περιθώρια” 

βελτίωσης των εσόδων και κερδών ήταν, λογικά, περιορισμένα. Σε αντίθεση με τα 

παραπάνω μεγέθη, τόσο το ενεργητικό όσο και τα ίδια κεφάλαια ακολουθούν αυξητική 

πορεία από το 2010 και μετά με εξαίρεση το 2013 όπου το ενεργητικό μειώνεται σε επίπεδο 

ομίλου και εταιρίας. Για την πενταετία, η συνολική μεταβολή του ενεργητικού είναι 65,27%% 

και 57,33% για τον όμιλο και την εταιρία, αντίστοιχα, ενώ  η συνολική μεταβολή των ιδίων 

κεφαλαίων είναι 77,28% και 70,78% για τον όμιλο και την εταιρία.  

Στο γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πορεία της μετοχής της ΟΠΑΠ για το 

διάστημα από 11.10.2010 έως 30.09.2015. Ως τιμή μετοχής ορίζεται η τιμή κλεισίματος 

όπως προκύπτει από τη διαθέσιμη πληροφόρηση στην ιστοσελίδα της Ναυτεμπορικής
12

.  

 

12 http://www.naftemporiki.gr/finance/quote/opap.ath/opap-ko?tab=4&mode=3 
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Από το γράφημα προκύπτει ότι η πορεία της τιμής της μετοχής μπορεί να διαχωριστεί σε 

τρεις περιόδους. Η πρώτη αφορά μέχρι τα μέσα του τρίτου τριμήνου 2012 όπου η μετοχή 

ακολουθεί, γενικά, πτωτική πορεία. Στη δεύτερη περίοδο, μέχρι  τα μέσα του τρίτου 

τριμήνου 2014 όπου παρατηρείται μία αυξητική τάση ενώ στην τρίτη περίοδο που 

εκτείνεται μέχρι το τέλος του τρίτου τριμήνου 2015 η τιμή της μετοχής ακολουθεί καθοδική 

πορεία. Από τις εν λόγω εξελίξεις δεν είναι εμφανής κάποια άμεση επίπτωση της 

μεταβίβασης στην τιμή της μετοχής καθώς η πορεία πριν (από τον Ιούνιο 2013) και μετά 

(μέχρι τα μέσα του τρίτου τριμήνου 2014) τη μεταβίβαση είναι ανοδική. Πιο απλά, είναι 

εμφανές ότι δεν υπήρξε έντονη αντίδραση της “αγοράς” στην ανακοίνωση της εξαγοράς. 

Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι για το πιο πρόσφατο διάστημα που ενδιαφέρει περισσότερο, η 

τιμή της μετοχής βρίσκεται σε καθοδική πορεία. Σημειώνεται, επίσης, ότι από τις 1189 

ημέρες που παρουσιάζονται στο παραπάνω γράφημα, η μετοχή αυξάνεται στις 584 (49,12% 

των περιπτώσεων) και μειώνεται στις 605 (50,88% των περιπτώσεων). 

Ολοκληρώνοντας τη σύντομη αναφορά στα βασικά οικονομικά μεγέθη της εταιρίας, 

παραθέτουμε το ακόλουθο γράφημα αναφορικά με τις ημερήσιες αποδόσεις της μετοχής 

όπως αυτές προκύπτουν από τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του 

προηγούμενου γραφήματος. Το ακόλουθο διάγραμμα στηρίζεται σε ημερήσιες λογαριθμικές 

αποδόσεις. Ο σχετικός τύπος έχει ως εξής: Rt = ln(Pt/Pt-1), όπου R η ημερήσια λογαριθμική 

απόδοση, ln η βάση των φυσικών λογάριθμων, Ρ η τιμή της μετοχής και t δείκτης ημέρας. 

 

   

Γράφημα 1 Τιμές μετοχής ΟΠΑΠ, 11.10.2010-30.09.2015 
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Από το παραπάνω γράφημα προκύπτει ότι η απόδοση της μετοχής δεν παρουσιάζει 

ιδιαίτερη μεταβλητότητα με κάποιες, ωστόσο, εξαιρέσεις. Αυτό οφείλεται στο ότι, όπως 

προαναφέρθηκε, η τιμή της μετοχής παρουσιάζει ημέρες ανόδου αλλά και καθόδου γεγονός 

που συνεπάγεται θετικές και αρνητικές, αντίστοιχα, αποδόσεις. Σε επίπεδο πενταετίας, η 

απόδοση της μετοχής δεν έχει μεταβληθεί ιδιαίτερα (με τις προαναφερθείσες εξαιρέσεις). 

Αυτό εξηγείται και από το γεγονός ότι από τις 1.134 αποδόσεις που αναφέρονται στο 

διάγραμμα, οι 584 είναι θετικές (51,5% των περιπτώσειων) και οι 550 είναι αρνητικές (48,5% 

των περιπτώσεων). Πιο απλά, η αναλογία θετικών και αρνητικών αποδόσεων στο διάστημα 

που εξετάζουμε είναι, περίπου, ίδια (όπως συμβαίνει και με τις ημέρες ανόδου και καθόδου 

της τιμής της μετοχής). Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο που υποστηρίζει τα συμπέρασμα 

περί μη μεταβολής των αποδόσεων συνίσταται στο η μέση αρνητική απόδοση ανέρχεται σε 

-2,72% ενώ η μέση θετική απόδοση σε 2,49%. Συνολικά, η μέση απόδοση για το διάστημα 

που εξετάζουμε προσεγγίζει το μηδέν και, πιο συγκεκριμένα, ανέρχεται σε -0,04%.  

Συνολικά, από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η περιουσιακή κατάσταση της 

εταιρίας βελτιώνεται στο υπό εξέταση χρονικό διάστημα ενώ τα δυναμικά μεγέθη όπως οι 

πωλήσεις και τα κέρδη χειροτερεύουν μεν μέχρι το 2013 αλλά βελτιώνονται το 2014. Όσον 

αφορά στα μεγέθη αγοράς, η απόδοση της μετοχής ακολουθεί ανοδική και καθοδική πορεία 

στην ίδια περίπου αναλογία και στο σύνολο της πενταετίας είναι ουσιαστικά μηδενική. Η 

τιμή της μετοχής έχει μειωθεί σημαντικά από το 2010 κι έπειτα αλλά η εξέλιξη αυτή δεν 

προκύπτει από μεταβολές προς μία κατεύθυνση αλλά από αυξομειώσεις της τιμής. 

Γράφημα 2 Αποδόσεις μετοχής ΟΠΑΠ, 12.10.2010-30.09.2015 
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3.5 Υπολογισμός κόστους ιδίων κεφαλαίων 

Όπως αναφέρθηκε στο θεωρητικό τμήμα της εργασίας, το κόστος κεφαλαίου της εταιρίας 

χρησιμοποιείται για την αποτίμηση της εταιρίας ως σύνολο ενώ το κόστος ιδίων κεφαλαίων 

χρησιμοποιείται για την αποτίμηση των ιδίων κεφαλαίων είτε απευθείας, πχ μέσω 

αποτίμησης κάθε μετοχής, είτε εμμέσως, πχ κατόπιν αφαίρεσης της αξίας ξένων κεφαλαίων 

από την αξία της εταιρίας. Ακολουθώντας τη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στην αρχή του 

τρέχοντος τμήματος, θα υπολογίσουμε το κόστος ιδίων κεφαλαίων.  

Η σχετική ανάλυση ξεκινά με την εκτίμηση του συντελεστή “β” η οποία βασίζεται στην 

εκτίμηση ενός υποδείγματος γραμμικής παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή την 

απόδοση της μετοχής και ανεξάρτητη την απόδοση της αγοράς: RΟΠΑΠ = a+b*RΑΓΟΡΑ, με R 

την ημερήσια λογαριθμική απόδοση. Πριν προχωρήσουμε περαιτέρω, πρέπει να 

παραθέσουμε κάποια σχόλια για τον υπολογισμό της απόδοσης της αγοράς. Όπως 

αναφέρθηκε στη θεωρητική διερεύνηση του ζητήματος δεν υπάρχει απόλυτος κανόνας 

αναφορικά με το τι συνιστά την “αγορά”. Θα μπορούσαμε να  ορίσουμε την “αγορά” για 

τον ΟΠΑΠ λαμβάνοντας υπόψη εισηγμένες εταιρίες παρόμοιου μεγέθους, πχ σε επίπεδο 

κεφαλαιοποίησης. Κάτι τέτοιο, όμως, εμπεριέχει τον κίνδυνο να συμπεριλάβουμε λίγες 

(αριθμητικά) εταιρίες και, κυρίως, εταιρίες με εντελώς διαφορετικό αντικείμενο εργασιών, 

πχ διυλιστήρια και τράπεζες. Εξίσου, αλλά για διαφορετικούς λόγους, “επικίνδυνος” είναι ο 

ορισμός της αγοράς συμπεριλαμβάνοντας όλες τις εισηγμένες εταιρίες καθώς σε αυτήν την 

περίπτωση η “αγορά” περιλαμβάνει περισσότερες εταιρίες με διαφορετικό αντικείμενο 

δραστηριοτήτων. Ωστόσο, αυτή η επιλογή διασφαλίζει, σε κάποιο βαθμό, ότι ο 

συστηματικός κίνδυνος, δηλαδή ο κίνδυνος τον οποίο “αναγκαστικά” θα υποστεί κάποιος 

επενδυτής, προσεγγίζεται σε μεγαλύτερη ακρίβεια. Συνεπώς, για τις ανάγκες της παρούσας 

εργασίας η απόδοση της αγοράς αποτυπώνεται στο Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου 

Αξιών Αθηνών. Όπως και στην περίπτωση υπολογισμού της απόδοσης μετοχής της ΟΠΑΠ, 

χρησιμοποιούμε την ημερήσια λογαριθμική απόδοση. Τα σχετικά δεδομένα αντλήθηκαν 

από την ιστοσελίδα yahoo.finance
13

. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα εκτίμησης του υποδείγματος παλινδρόμησης με διαφορετικά σύνολο 

δεδομένων έτσι ώστε να γίνει εμφανές αν το εύρος δεδομένων επηρεάζει σημαντικά τις 

σχετικές εκτιμήσεις.  

 

13 http://finance.yahoo.com/q/hp?s=FTSEA.AT+Historical+Prices 
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Πίνακας 3 ΟΠΑΠ – Εκτίμηση συντελεστή β 

 Υπόδειγμα a B 

Δεδομένα R
2
 F F-sig Τιμή t t-sig Τιμή T t-sig 

Έτος 0,310 115,7 0,000 0,002 1,36 0,176 0,676 10,76 0,000 

Εννεάμηνο 0,315 88,4 0,000 0,002 1,09 0,279 0,679 9,4 0,000 

Εξάμηνο 0,385 79,6 0,000 0,003 1,42 0,159 0,726 8,92 0,000 

Τρίμηνο 0,474 56,8 0,000 0,003 1,21 0,230 0,629 7,54 0,000 

Μήνας 0,539 23,4 0,000 0,005 1,09 0,288 0,748 4,84 0,000 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η τιμή R
2
 είναι στατιστικά σημαντική σε όλα τα 

υποδείγματα (F-sig < 0,05 σε κάθε περίπτωση). Στην περίπτωση των υποδειγμάτων με μία 

ανεξάρτητη μεταβλητή, αυτό σημαίνει εξορισμού ότι οι συντελεστές β είναι, επίσης, 

στατιστικά σημαντικοί. Αυτό προκύπτει, επίσης, από τις τιμές του στατιστικού t (t > 1,96 σε 

κάθε περίπτωση) και, ομοίως, από τις p-values του ελέγχου t (t-sig < 0,05 σε κάθε 

περίπτωση). Όσον αφορά στις τιμές του συντελεστή, προκύπτει ότι κυμαίνεται στο 

διάστημα (0,1) υποδεικνύοντας ότι η απόδοση της μετοχής του ΟΠΑΠ μεταβάλλεται μεν 

προς την ίδια κατεύθυνση με την απόδοση της αγοράς (θετικό πρόσημο του συντελεστή β) 

αλλά σε μικρότερο βαθμό (|β| < 1). Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος από την 

επένδυση στη μετοχή του ΟΠΑΠ είναι μικρότερος από το κίνδυνο που συνεπάγεται η 

επένδυση στην αγορά γενικά. Πιο απλά, η μετοχή του ΟΠΑΠ μπορεί να θεωρηθεί, σε 

κάποιο βαθμό, ως επένδυση άνευ κινδύνου. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι οι 

παραπάνω εκτιμήσεις του συντελεστή β δε διαφέρουν σημαντικά από άλλες που 

εντοπίστηκαν σε σχετικές πηγές. Ενδεικτικά, οι Financial Times
14

 αναφέρουν ότι ο 

συντελεστής β του ΟΠΑΠ ανέρχεται σε 0,8143 ενώ το Πανεπιστήμιο Πειραιώς
15

 εκτιμά την 

εν λόγω τιμή σε 0,566.  

 

14  http://markets.ft.com/research/Markets/Tearsheets/Summary?s=OPAP:ATH 

15  

http://www.euro2day.gr/dm_documents/beta_ftse_athex_20_3_2007_3_2010_%CF%83%CF%85%CE%BD

%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_1mhiK.pdf 
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Ο συντελεστής β που εκτιμήσαμε (0,676) δε λαμβάνει υπόψη τη δανειακή επιβάρυνση της 

που, σύμφωνα με τη θεωρητική ανασκόπηση που παρατέθηκε στο σχετικό τμήμα της 

εργασίας, επηρεάζει τον κίνδυνο των ιδίων κεφαλαίων. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τις 

οικονομικές καταστάσεις της ΟΠΑΠ, δεν υπάρχουν δανειακά κεφάλαια, είτε μακροχρόνια 

είτε βραχυχρόνια, το 2014. Συνεπώς, ο συντελεστής “β” δεν απαιτεί περαιτέρω προσαρμογή 

(πχ με την εξίσωση Hamada). 

Το επόμενο βήμα συνίσταται στην εκτίμηση του υποδείγματος CAPM. Η απαραίτητη 

πληροφόρηση περιλαμβάνει, εκτός του συντελεστή β που υπολογίστηκε παραπάνω, την 

απόδοση άνευ κινδύνου (risk free rate) και το ασφάλιστρο κινδύνου (risk premium). Για να 

βρούμε την απόδοση χωρίς κίνδυνο θα λάβουμε υπόψη μας την μέση απόδοση του 

δεκαετούς ομολόγου του ελληνικού δημοσίου όπως αυτή διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο του 

2015 και ανέρχεται σε 7,81% από σχετικά δεδομένα που παραθέτει η Τράπεζα της 

Ελλάδος
16

. Εδώ πρέπει να παρατηρήσουμε ότι χρησιμοποιούμε αυτήν την παράμετρο παρά 

τις δυσλειτουργίες της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων κρίνοντας πως τείνει να 

ομαλοποιηθεί όπως διαφαίνεται και από την σταδιακή αποκλιμάκωση των αποδόσεων. 

Συνεπώς, το επιτόκιο άνευ κινδύνου καθορίζεται σε 7,81% καθώς αποτελεί στην τρέχουσα 

περίοδο την κοινή συνισταμένη όλων των αναλύσεων που αφορούν στην Ελληνική αγορά.  

 Ακολούθως, αντλήθηκε πληροφόρηση για την απόδοση από την ιστοσελίδα euro2day.gr
17

 

σύμφωνα με την οποία η πιο πρόσφατη ετήσια απόδοση της αγοράς ανέρχεται σε 12,25%. 

Θα πρέπει να τονίσουμε πως για το ασφάλιστρο rm-rf της αγοράς (equity risk premium) δεν 

υπάρχει διεθνής συμφωνία (consensus) για την Ελληνική αγορά. Η μέση τιμή που 

λαμβάνεται από τις περισσότερες εγχώριες εταιρείες αναλύσεων βρίσκεται μεταξύ 3-5%. 

Με τα παραπάνω δεδομένα, το κόστος ιδίων κεφαλαίων υπολογίζεται ως εξής 

 E(RΟΠΑΠ) = rf + β*[E(Rm) - rf]  => E(RΟΠΑΠ) = 7,81% + 0,676*(12,25% - 7,81%) 

     => E(RΟΠΑΠ) = 10,81%. 

Δεδομένου της μη δανειακής επιβάρυνσης του εταιρείας το κόστος κεφαλαίων 

διαμορφώνεται:             WACC = rd * (1-Tc)*D/C + re* E/C = 10,81% 

 

16http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/rates_markets/titloieldimosiou/titloieldimosiou.aspx  

17 http://www.euro2day.gr/IndicesDetail.aspx?i=56 
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3.6 Αποτίμηση με προεξόφληση μερισμάτων 

 

Το πρώτο βήμα κατά την εφαρμογή του υποδείγματος μερισμάτων είναι η εκτίμηση των 

μελλοντικών μερισμάτων. Αρχικά συγκεντρώθηκαν κάποια δεδομένα για το διάστημα 

2010-2014 έτσι ώστε να σχηματιστεί εικόνα σχετικά με τη μερισματική πολιτική της 

εταιρίας. Με εξαίρεση τις πωλήσεις, τα κέρδη μετά φόρων και το μέρισμα 2014 (η σχετική 

πληροφόρηση αντλήθηκε από την ιστοσελίδα euro2day
18

), τα στοιχεία προέρχονται από την 

ιστοσελίδα του ΟΠΑΠ
19

.  

Εικόνα 2: Μερισματική πολιτική ΟΠΑΠ 2001-2013
20

 

 

 

18 http://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1325667/opap-stis-22-aprilioy-h-apokoph-toy-

merismatos.html 

19 http://www.opap.gr/web/corporate.opap.gr/33 

   20    http://www.opap.gr/el/web/corporate.opap.gr/33 

 

http://www.opap.gr/el/web/corporate.opap.gr/33
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Πίνακας 4 Στοιχεία μερισματικής πολιτικής ΟΠΑΠ  

 2010 2011 2012 2013 2014 

Πωλήσεις 

(σε €000) 
4.937.530 4.172.459 3.775.251 3.504.294 3.759.713  

Μεταβολή - -15,50% -9,52% 
-7,18%

  
7,29% 

Κέρδη μετά φόρων 

(σε €000) 
579.097 542.912 512.830 142.665 193.262 

Μεταβολή - -6,25% -5,54% -72,18% 35,47% 

Μέρισμα ανά 

μετοχή 

(σε €) 

1,54 0,72 0,57 0,25 0,7017 

Μεταβολή - -53,25% -20,83% -56,14% 180,68% 

Ποσοστό διανομής 

επί των κερδών 
85,30% 42,90% 36,00% 59,6% 115,8%

21
 

Μεταβολή - -49,71% -16,08% 65,56% 94,35% 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ένα πολύ βασικό συμπέρασμα. Πιο συγκεκριμένα, 

παρατηρούμε ότι το σύνολο των μεγεθών που εξετάζονται ακολουθούν ταυτόσημη πορεία 

από το 2010 μέχρι το 2013. Η μείωση των πωλήσεων, λοιπόν, συνδυάζεται με μείωση των 

κερδών, με μείωση του ποσοστού κερδών που διανέμονται (με εξαίρεση το 2013) και, 

τελικά, με μείωση του μερίσματος ανά μετοχή. Ωστόσο, όλα τα παραπάνω μεγέθη 

αυξάνονται το 2014. Ένα ακόμη προφανές συμπέρασμα συνίσταται στο ότι η εταιρία δεν 

έχει σταθερή μερισματική πολιτική καθώς αφενός δε διανέμει σταθερό ποσό κερδών ως 

μέρισμα, αφετέρου δε διανέμει σταθερό ποσό μερίσματος ανά μετοχή. Στον πίνακα που 

ακολουθεί, υπολογίζονται οι συντελεστές συσχέτισης Pearson μεταξύ των παραπάνω 

 

21  Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφόρηση. Υπολογίζεται προσεγγιστικά διαιρώντας το μέρισμα ανά μετοχή 

με τα κέρδη ανά μετοχή όπως αυτά αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις του 2014. 
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μεταβλητών. Σε παρένθεση αναφέρονται οι τιμές p-value του ελέγχου για τη σημαντικότητα 

του συντελεστή. 

   Πίνακας 51 Συντελεστές συσχέτισης μεταβλητών μερισματικής πολιτικής ΟΠΑΠ 

 Πωλήσεις Κέρδη μετά φόρων 

Μέρισμα 

ανά μετοχή 

Ποσοστό 

διανομής 

επί των 

κερδών 

Πωλήσεις 1 

- 

0,738 

(0,155) 

0,967 

(0,007) 

0,16 

(0,797) 

Κέρδη μετά φόρων 0,738 

(0,155) 

1 

- 

0,643 

(0,242) 

-0,432 

(0,468) 

Μέρισμα ανά μετοχή 0,967 

(0,007) 

0,643 

(0,242) 

1 

- 

0,353 

(0,561) 

Ποσοστό διανομής 

επί των κερδών 
0,16 

(0,797) 

-0,432 

(0,468) 

0,353 

(0,561) 

1 

- 

  

Ο παραπάνω πίνακας υποδεικνύει ότι το μέρισμα ανά μετοχή συσχετίζεται στο μέγιστο 

βαθμό με τις πωλήσεις (συντελεστής συσχέτισης 0,967, στατιστικά σημαντικός) αλλά όχι με 

κάποια άλλη μεταβλητή. Συνεπώς, εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι πωλήσεις είναι η βασική 

μεταβλητή που επηρεάζει το ύψος του μερίσματος. Σε αυτό συντείνουν, επίσης, τα 

αποτελέσματα ανάλυσης παλινδρόμησης (παραλείπονται χάριν συντομίας). Αναλυτικότερα, 

εκτιμήσαμε ένα υπόδειγμα με εξαρτημένη μεταβλητή το μέρισμα ανά μετοχή και 

ανεξάρτητες τις υπόλοιπες 3 που εξετάζουμε. Για να εντοπίσουμε τη σημαντικότερη 

μεταβλητή, εκτιμήσαμε το υπόδειγμα με τη διαδικασία stepwise η οποία χρησιμοποιείται 

για να αποκλειστούν οι ανεξάρτητες μεταβλητές που δε συνεισφέρουν σημαντικά στην 

ερμηνεία της εξαρτημένης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του υποδείγματος, η μόνη 

ανεξάρτητη μεταβλητή που παραμένει στο υπόδειγμα είναι οι πωλήσεις και η εξίσωση 

παλινδρόμησης είναι η “Μέρισμα ανά μετοχή = -2,557 + 0,000000822*Πωλήσεις”. 

Σημειώνεται ότι ο συντελεστής R
2
 ισούται με 93,5% και είναι στατιστικά σημαντικός (F = 

43,192, F-sig = 0,007). Παρόμοια τόσο ο σταθερός όρος όσο και ο συντελεστής των 

πωλήσεων είναι στατιστικά σημαντικοί καθώς οι τιμές του στατιστικού t ανέρχονται, 

αντίστοιχα, σε -5,033 και 6,572 (αντίστοιχα οι t-sig είναι 0,015 και 0,007).  
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Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι το μέρισμα ανά μετοχή μπορεί να προβλεφθεί κατόπιν 

πρόβλεψης των πωλήσεων. Για να προβλέψουμε τις πωλήσεις των ετών 2015 έως και 2019 

θα χρησιμοποιήσουμε το γεωμετρικό μέσο ώστε αφενός να “συλλάβουμε” την τάση των 

πωλήσεων, αφετέρου να περιορίσουμε όσο το δυνατόν την επίπτωση ακραίων τιμών. 

Επιπρόσθετα, θα χρησιμοποιήσουμε το κινούμενο μέσο για να προβλέψουμε τις πωλήσεις 

κάθε έτους. Για παράδειγμα, οι πωλήσεις του 2015 ισούνται με το γεωμετρικό μέσο των 

πωλήσεων της περιόδου 2010-2014, οι πωλήσεις του 2016 ισούνται με το γεωμετρικό μέσο 

των πωλήσεων της περιόδου 2011-2015 και τις προβλεπόμενες πωλήσεις του 2015 κ.ο.κ. 

Στον πίνακα που ακολουθεί πραγματοποιούνται οι σχετικές εκτιμήσεις και ακολούθως η 

πρόβλεψη του μερίσματος ανά μετοχή βάσει του υποδείγματος παλινδρόμησης που 

αναφέρθηκε παραπάνω. 

                  Πίνακας 6 Πρόβλεψη πωλήσεων και μερίσματος ανά μετοχή 

 

Έτος 
Πωλήσεις 

(€000) 

Μέρισμα 

ανά μετοχή 

(€) 

Μεταβολή 

Μερίσματος 

Πραγματικά 

μεγέθη 

2010 4.937.530 1,60 - 

2011 4.172.459 0,85 -46,88% 

2012 3.775.251 0,45 -47,06% 

2013 3.504.294 0,25 -44,44% 

2014 3.759.713 0,70 180,68% 

 

 

Εκτιμώμενα 

μεγέθη  

 

 

 

 

 

2015 4.000.558 0,731 4,24% 

2016 3.835.683 0,596 -18,53% 

2017 3.771.663 0,543 -8,83% 

2018 3.770.946 0,543 -0,11% 

2019 3.826.663 0,589 8,44% 
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Για την περίοδο μετά το 2019, είναι αναγκαίο να υποθέσουμε είτε ένα σταθερό μέρισμα είτε 

μέρισμα αναπτυσσόμενο με σταθερό ρυθμό. Στην περίπτωσή μας, θα υποθέσουμε ότι ο 

ρυθμός ανάπτυξης των μερισμάτων μετά το 2019 θα ανέλθει στο 3%.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η αποτίμηση της μετοχής του ΟΠΑΠ βάσει των 

δεδομένων που έχουν αναλυθεί μέχρι αυτό το σημείο στην τρέχουσα ενότητα. 

           Πίνακας 7 Αποτίμηση μετοχής ΟΠΑΠ 

Έτος 

Μέρισμα 

ανά μετοχή 

Τελική 

Αξία 

Σύνολο 

ταμειακής 

ροής 1/(1+re)
t
 

Παρούσα 

Αξία 

2015 0,731€ - 0,731€ 0,902 0,660€ 

2016 0,596€ - 0,596€ 0,814 0,485€ 

2017 0,543€ - 0,543€ 0,735 0,399€ 

2018 0,543€ - 0,543€ 0,663 0,360€ 

2019 0,589€ - 0,589€ 0,599 0,353€ 

  

0,62/ (1081-

0,03)=7,939 
7,939€ 0,599 4,752€ 

Αξία μετοχής  7,01€ 

  

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, η προσδοκώμενη τιμή της μετοχής ανέρχεται σε 

7,01€. Σημειώνεται ότι η τιμή αυτή είναι υψηλότερη κατά 9% από την τρέχουσα τιμή 

κλεισίματος 6,43€ (24/11/2015). 

 Τρέχουσα τιμή                  6,43 

 Υψηλό έτους                   11,36 

 Χαμηλό έτους                   5,65 
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3.7 Αποτίμηση με προεξόφληση ελεύθερης ταμειακής ροής 

 

 

Για την αποτίμηση του Ομίλου ΟΠΑΠ κατόπιν μελέτης των διάφορων υποδειγμάτων 

αποτίμησης και σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της 

εξεταζόμενης εταιρείας καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως η πλέον κατάλληλη μέθοδος 

είναι αυτή της προεξόφλησης των Αδέσμευτων Ταμειακών Ροών στην Εταιρεία δύο (2) 

σταδίων ανάπτυξης (2 stage growth FCFF valuation method). 

Η εφαρμογή της μεθόδου έγινε σε περιβάλλον excel , ο σχηματισμός προβλέψεων για τον 

υπολογισμό των ελεύθερων ταμειακών ροών έγινε για την περίοδο 2015-2019 και 

εκτιμήθηκαν (σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης της εταιρείας για τα οικονομικά 

μεγέθη της) 2 στάδια ανάπτυξης , υψηλό τα πρώτα έτη και στη συνέχεια σταθερό με ρυθμό 

ανάπτυξης στο διηνεκές ύψους 3%. 

Η μεθοδολογία περιλαμβάνει τα εξής βήματα: 

1) Υπολογισμός των ελεύθερων ταμειακών ροών της εταιρείας για το χρονικό διάστημα 

της πρόβλεψης. 

2) Υπολογισμός του Μέσου Σταθμικού Κόστους Κεφαλαίου (WACC) για τον 

προσδιορισμό του κατάλληλου ποσοστού προεξόφλησης στο διάστημα της πρόβλεψης. 

3) Υπολογισμός Υπολειμματικής αξίας (Terminal value) στο τέλος της περιόδου 

πρόβλεψης. 

4) Προσδιορισμός της αξίας της εταιρείας με την προεξόφληση στο παρόν όλων των 

προβλεπόμενων ελεύθερων ταμειακών ροών της, όπως επίσης και της υπολειμματικής 

αξίας. 

5) Διενέργεια ανάλυσης ευαισθησίας. 

Ο προσδιορισμός των ελεύθερων ταμειακών ροών όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω εδράζεται 

στον υπολογισμό των μεγεθών όπως αυτά προβλέπονται από την διοίκηση της ίδιας της 

εταιρείας και αποτελούν την κοινή συνισταμένη
22

 ( consensus) των βασικών παραδοχών που 

 

22
 Σύνθεση εκτιμήσεων των τμημάτων ανάλυσης της Alpha Bank, Beta χρηματιστηριακής, Ναυτεμπορική, 

euro2day.gr ,finance.yahoo.com, Bloomberg.com, capital.gr, finance.in.gr  
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λαμβάνονται υπόψη από όλες της εταιρείες ανάλυσης οι οποίες παρακολουθούν την εξέλιξη 

των μεγεθών του ΟΠΑΠ και την πορεία της μετοχής του.  

 
    

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 8:Υποθέσεις για την ανάπτυξη των οικ. μεγεθών του ΟΠΑΠ για τα έτη 2015e- 2019e 

 

 

Μπορούμε τώρα να υπολογίσουμε τις ελεύθερες ταμειακές ροές στην εταιρεία 

χρησιμοποιώντας τον τύπο: 

FCFF= EBIT*(1-t) – (CAPEX-Depreciation) – Change in WC 

Πίνακας 9: Προβλεπόμενες ταμειακές ροές 2015e-2019e 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 

(σε χιλιάδες) 2014 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e >2019e 

EBIT 296.198 325.818 374.690 412.160 473.983 497.683 512.613 

 - Φόρος 26% 77.011 84.713 97.420 107.161 123.236 129.397 133.279 

NOPAT 219.187 241.105 277.271 304.998 350.748 368.285 379.334 

  + Αποσβέσεις 51 100 115 127 145 153 157 

 - CAPEX 10 50 58 63 73 76 79 

 - Μετ.Κεφ.Κιν. 8 30 35 38 44 46 47 

FCFF 219.220 241.125 277.294 305.023 350.777 368.316 379.365 

 

Δεδομένου ότι ήδη γνωρίζουμε το κόστος κεφαλαίου της εταιρείας (WACC) από την 

ανάλυση μας παραπάνω και έχουμε καθορίσει σταθερή ανάπτυξη για το χρονικό διάστημα 

Υποθέσεις για την ανάπτυξη των μεγεθών του Ομίλου ΟΠΑΠ

2015e 2016e 2017e 2018e 2019e Διηνεκές

Κέρδη προ φόρων,χρηματοδοτικών και

επενδυτικών αποτελεσμάτων ( EBIT ) 10% 15% 10% 15% 5% 3%

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

Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης 30 15% 10% 15% 5% 3%

Κεφαλαιακές Δαπάνες 50 15% 10% 15% 5% 3%

Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων 100 15% 10% 15% 5% 3%

Κόστος Κεφαλαίου 10,81% 10,81% 10,81% 10,81% 10,81% 10,81%
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μετά το 2019 , θα υπολογίσουμε την Υπολειμματική αξία ( Terminal value) εφαρμόζοντας 

τον τύπο της διηνεκούς ράντας (perpetuity), ο οποίος όπως έχει αναφερθεί ισούται με: 

                                Υπολειμματική αξίαt = FCFFt+1/ r-g  

Όπου r είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο WACC 10.81% και g ο σταθερός ρυθμός αύξησης 

3%. Οπότε: 

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

t
 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η αξία του Ομίλου και η  αποτίμηση της μετοχής 

του ΟΠΑΠ βάσει των δεδομένων που έχουν αναλυθεί μέχρι αυτό το σημείο στην τρέχουσα 

ενότητα. 

     Πίνακας 10: Αποτίμηση αξίας Ομίλου και μετοχής ΟΠΑΠ 

Έτος 

Ελεύθερη 

ταμειακή 

ροή 

Τελική 

Αξία 

Σύνολο 

ταμειακής 

ροής 1/(1+re)
t
 

Παρούσα 

Αξία 

2015e 24.1125,20 - 241.125,20 0,9024 217.602,40 

2016e 277.293,95 - 277.293,95 0,8144 225.830,44 

2017e 305.023,30 - 305.023,30 0,7350 224.179,70 

2018e 350.776,80 -   350.776,80 0,6633 232.656,40 

2019e 368.315,70 

379.365,20 / 

(0,1081 – 0,03)] = 

4.857.428,00   

 

5.225.743,7 0,5986 312.7903,8 

Αξία  επιχείρησης (σε χιλιάδες) 4.028.172,74 

Πλήθος κοινών μετοχών σε κυκλοφορία 319.000.000 

Αξία μετοχής  12,63€ 

  

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, η προσδοκώμενη τιμή της μετοχής είναι ίση με 

€12,63 η οποία βρίσκεται σημαντικά πιο ψηλά από την τρέχουσα τιμή στο ΧΑ. 

 Τρέχουσα τιμή (24/11/2015)             6,43 

 Υψηλό έτους                                    11,36 

 Χαμηλό έτους                                    5,65 
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3.7.1 Ανάλυση ευαισθησίας 

Δεδομένου ότι η παρούσα οικονομική κατάσταση στην αγορά καθώς και οι συνθήκες που 

ορίζουν το περιβάλλον (πολιτικό, οικονομικό, θεσμικό, κοινωνικό) στο οποίο 

δραστηριοποιείται η εταιρεία είναι ιδιαιτέρως ευμετάβλητες , ρευστές και για αυτό δύσκολα 

προβλέψιμες, τα μεγέθη που χρησιμοποιήθηκαν στο υπόδειγμα ενέχουν κίνδυνο σφάλματος 

και συνεπώς καθίσταται απαραίτητη η εκτέλεση ανάλυσης ευαισθησίας.  

Συγκεκριμένα οι μεταβλητές WACC καθώς και ο σταθερός ρυθμός ανάπτυξης είναι τα 

στοιχεία εκείνα που άμεσα επηρεάζονται από τις αλλαγές του περιβάλλοντος και παίζουν τον 

αποφασιστικό ρόλο στην διαμόρφωση της αξίας της επιχείρησης και επομένως στην τιμή της 

μετοχής. 

Ως εκ τούτου στο παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα αποτελέσματα της αποτίμησης μέσω της 

ανάλυσης ευαισθησίας για την τιμή της μετοχής. 

 Πίνακας 11:Ανάλυση ευαισθησίας 

GROWTH RATE 

WACC 
0 1 2 3 4 5 

            

7,8 13,99 15,6 17,77 20,84 25,53 33,56 

8,8 12,32 13,52 15,07 17,16 20,12 24,64 

9,8 10,99 11,92 13,07 14,57 16,58 19,44 

10,8 9,91 10,63 11,51 12,63 14,07 16 

11,8 9,02 9,6 10,3 11,16 12,23 13,63 

12,8 8,27 8,74 9,3 9,98 10,8 11,84 

13,8 7,63 8,02 8,47 9,01 9,66 10,46 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα ανάλυσης ευαισθησίας , προκύπτει ότι το εύρος της 

θεωρητικής τιμής ανά μετοχή κυμαίνεται από €33,56 έως €7,63 και η αξία της επιχείρησης 

στο ποσό των €10.705.640 χιλ..ή  €2.433.970 χιλ..στο ευμενέστερο και δυσμενέστερο 

σενάριο αντίστοιχα. 
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4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 

Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε το ζήτημα της αποτίμησης τόσο σε θεωρητικό όσο και 

πρακτικό επίπεδο. Η παρακίνηση για την ενασχόληση με το εν λόγω ζήτημα εδράζει σε δύο 

ζητήματα. Αφενός, οι αναφορές στη σχετική βιβλιογραφία περί αδυναμιών και μη μεταξύ 

τους συμφωνίας των επιμέρους υποδειγμάτων αποτίμησης, αφετέρου η μεταβίβαση του 

πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του ΟΠΑΠ από το ΤΑΙΠΕΔ σε ιδιώτη σε τίμημα που έτυχε 

κριτικής και δημιουργεί το ερώτημα σχετικά με το αν η εξαγορά της εταιρίας ενίσχυσε την 

αξία της. Τα βασικά συμπεράσματα της εργασίας, συνοψίζονται αμέσως παρακάτω. 

Από την ανασκόπηση τόσο θεωρητικών αναφορών όσο και σχετικών εμπειρικών 

ευρημάτων, προκύπτει, αρχικά, ότι δεν υπάρχει καθολικά αποδεκτό υπόδειγμα αποτίμησης. 

Κάθε υπόδειγμα συνεπάγεται πρόσθετα οφέλη αλλά, ταυτόχρονα, απαιτεί εξειδικευμένους 

υπολογισμούς. Σε υπολογιστικό επίπεδο, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι τα υποδείγματα 

που βασίζονται σε προεξόφληση “υποφέρουν” από τις  αναγκαίες υποθέσεις βασικών 

μελλοντικών μεγεθών των εταιριών. Επιπρόσθετα, υποστηρίζεται ότι η αδυναμία ορισμού 

της “αγοράς” και η στήριξη σε λογιστικά δεδομένα μπορούν να οδηγήσουν σε λανθασμένες 

εκτιμήσεις. Όσον αφορά στην αποτίμηση βάσει πολλαπλάσιων, το κυριότερο υπολογιστικό 

εμπόδιο είναι ο καθορισμός του κλάδου στον οποίο λειτουργεί μία εταιρία που, εν πολλοίς, 

οφείλεται στο πολυδιάστατο αντικείμενο εργασιών των εταιριών στη σημερινή εποχή. Αν 

και εξάρτηση του εν λόγω υποδείγματος από λογιστικά μεγέθη δεν είναι πλήρως απούσα, η 

αντιμετώπιση της παραπλάνησης λόγω μη ποιοτικής λογιστικής πληροφόρησης είναι 

πιθανότερη. Ένα ακόμα ζήτημα που αφορά στα πολλαπλάσια συνίσταται στην επιλογή του 

καταλληλότερου καθώς δεν υπάρχει συμφωνία των εμπειρικών ευρημάτων σχετικά με το αν 

κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Πρέπει, επίσης, να τονιστεί ότι, συνολικά, τα περισσότερα 

υποδείγματα δεν είναι πλήρως απαλλαγμένα από την επίπτωση των αποφάσεων ή και των 

προθέσεων-σχεδίων των διοικητικών στελεχών της εταιρίας, πχ η πιθανότητα 

πραγματοποίησης κάποιας ενέργειας εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από τη στάση των στελεχών 

που, φυσιολογικά, διαφέρει μεταξύ διαφορετικών ανθρώπων.  

Η αποτίμηση της μετοχής του ΟΠΑΠ στηρίχθηκε στο υπόδειγμα προεξόφλησης 

μερισμάτων και ελεύθερης ταμειακής ροής. Δυστυχώς, η εξέταση πολλαπλάσιων κατέστη 

αδύνατη κυρίως λόγω αδυναμίας ορισμού κλάδου για την εταιρία. Αφενός ο ΟΠΑΠ 

λειτουργούσε ως μονοπώλιο μέχρι πρόσφατα, αφετέρου οι εταιρίες που αδειοδοτήθηκαν 
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πρόσφατα προσφέρουν υπηρεσίες που δεν προσφέρονται από τον ΟΠΑΠ και δεν 

προσφέρουν υπηρεσίες που προσφέρει ο ΟΠΑΠ. Επιπρόσθετα, όλες οι εν λόγω εταιρίες 

έχουν έδρα εκτός Ελλάδας και οι περισσότερες από αυτές είναι μη εισηγμένες, κάτι που 

οδηγεί σε απουσία δεδομένων για την τιμή των μετοχών τους. 

Από τη σχετική εμπειρική ανάλυση προκύπτουν 3 βασικά συμπεράσματα. Το πρώτο 

βρίσκεται σε συμφωνία με το μεγαλύτερο μέρος της σχετικής βιβλιογραφίας και αφορά στη 

δυσχέρεια υπολογισμών που συνεπάγεται η αποτίμηση με προεξόφληση. Το δεύτερο 

συμπέρασμα βρίσκεται, επίσης, σε συμφωνία με τα όσα προέκυψαν από τη θεωρητική 

ενασχόληση με το ζήτημα. Πιο συγκεκριμένα, η αξία μετοχής που προέκυψε από το 

υπόδειγμα προεξόφλησης μερισμάτων, ήτοι €7,01 διαφέρει εκτενώς από εκείνη που 

υποδείχθηκε από το υπόδειγμα προεξόφλησης της ελεύθερης ταμειακής ροής ιδίων 

κεφαλαίων, ήτοι €12,63. Συνεπώς, επιβεβαιώνεται η πεποίθηση για την παραγωγή ακραία 

διαφορετικών αποτελεσμάτων κατόπιν εφαρμογής διαφορετικών υποδειγμάτων αποτίμησης. 

Το τρίτο συμπέρασμα, αφορά στο βασικό ερώτημα της εργασίας, δηλαδή τη διαμόρφωση 

άποψης σχετικά με το αν η μεταβίβαση μετοχών από το ΤΑΙΠΕΔ σε ιδιώτη συνέβαλε στην 

ενίσχυση της αξίας ιδίων κεφαλαίων. Είναι προφανές ότι κάτι τέτοιο ισχύει ή δεν ισχύει 

ανάλογα με το υπόδειγμα αποτίμησης που εφαρμόζεται. Ειδικότερα, η παρούσα εργασία 

υποδεικνύει ότι όταν η αποτίμηση πραγματοποιείται βάσει μερισμάτων, η εξαγορά  

συμβάλλει στην ενίσχυση της αξίας σε σημαντικό βαθμό. Προς την ίδια κατεύθυνση μεν 

αλλά σε υπερθετικό βαθμό δε, και η προεξόφληση ελεύθερης  ταμειακής ροής  υποδεικνύει 

ότι, πράγματι, η εξαγορά ενίσχυσε την αξία των ιδίων κεφαλαίων. 

 Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της αποτίμησης των δύο μεθόδων, 

τις παραδοχές στις οποίες βασίστηκαν οι προβλέψεις, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

τους, τις εξαιρετικά δυσμενείς και ευμετάβλητες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά 

καθώς και το ασταθές πολιτικό περιβάλλον, κρίνουμε πως θα προσεγγίζαμε περισσότερο 

αξιόπιστα την τιμή της μετοχής με τον συγκερασμό των υποδειγμάτων: 

 50% * 7,01€ + 50% * 12,63€ = 9,82€  

Και τελικά η μετοχή σήμερα είναι υποτιμημένη. 
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Τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας υποδεικνύουν δύο πιθανές κατευθύνσεις 

μελλοντικής έρευνας. Η πρώτη συνίσταται στη διεξαγωγή μελετών μεγάλου δείγματος με 

στόχο τη σύγκριση της αξιοπιστίας των μεθόδων αποτίμησης. Τέτοιες έρευνες είναι 

παρούσες στη διεθνή βιβλιογραφία αλλά δεν έχουν πραγματοποιηθεί με αντικείμενο τις 

ελληνικές εισηγμένες εταιρίες. Πέρα από την ενίσχυση της υφιστάμενης βιβλιογραφίας, 

αυτές οι έρευνες θα μπορούσαν να παράσχουν αποδείξεις σχετικά με το ρόλο της ελληνικής 

κεφαλαιαγοράς στη διαμόρφωση των τιμών των μετοχών. Σε πιο εξειδικευμένο επίπεδο, 

κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει περαιτέρω ενασχόληση με το θέμα της ΟΠΑΠ δεδομένου ότι 

από την ανάλυση τόσο των βασικών οικονομικών μεγεθών της εταιρίας όσο και της 

εξέλιξης της τιμής της μετοχής της προκύπτουν σαφείς ενδείξεις για ενίσχυση της 

χρηματοοικονομικής επίδοσής της. Στην εισαγωγή της εργασίας, έγινε αναφορά στην 

κριτική στάση του Τύπου έναντι του τιμήματος μεταβίβασης του πακέτου μετοχών. Τα 

συμπεράσματα της εργασίας βρίσκονται σε συμφωνία με τις ενστάσεις που εκφράστηκαν 

ιδίως όταν εφαρμόζεται το υπόδειγμα προεξόφλησης ταμειακής ροής ιδίων κεφαλαίων (που 

οδηγεί σε υψηλότερη αξία). Πρέπει, βεβαίως, να σημειωθεί ότι, εξορισμού, η αξία μίας 

μετοχής (ή των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας) εξαρτάται από τις μελλοντικές προοπτικές 

της. Συνεπώς, θα ήταν επίφοβο να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση 

συνέβαλε απόλυτα στην αύξησης της αξίας ιδίων κεφαλαίων. Η ενασχόληση με την 

αποτίμηση, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ιδιωτικοποιήσεων, χαρακτηρίζεται από μεγάλο 

ενδιαφέρον στην Ελλάδα. Δεδομένου ότι οι πρόσφατες διαπραγματεύσεις της ελληνικής 

Κυβέρνησης με τους πιστωτές οδήγησαν σε σχέδιο ιδιωτικοποιήσεων σημαντικού μέρους 

της περιουσίας του Δημοσίου, η επιστημονική κοινότητα είναι υπεύθυνη να διασφαλίσει, 

τουλάχιστον σε συμβουλευτικό επίπεδο, ότι οι σχετικές διαδικασίες θα είναι προς το 

συμφέρον της Χώρας στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Κατά συνέπεια, η ενασχόληση με την 

αποτίμηση  της δημόσιας περιουσίας είναι ένα ζήτημα που θα έπρεπε να απασχολήσει τη 

μελλοντική έρευνα. Η σημασία αυτής της κατεύθυνσης για  μελλοντική έρευνα ενισχύεται 

ακόμη περισσότερο λαμβάνοντας υπόψη ότι διαφορετικές μέθοδοι αποτίμησης οδήγησαν σε 

σημαντικά διαφορετικά ευρήματα στην περίπτωση του ΟΠΑΠ. 
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