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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Στην παρούσα εργασία θα προβούμε στην αξιολόγηση της μετοχής των εταιριών 

Μότορ Όϊλ και ΕΛΠΕ, όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει των μεθόδων των 

προεξοφλημένων ταμειακών ροών και του μοντέλου προεξόφλησης μερισμάτων. 

Επιπροσθέτως θα εξεταστούν και τα αποτελέσματα των αριθμοδεικτών που 

παρουσίασαν οι εταιρίες. Η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών αποτελεί 

βασικό πυλώνα της θεμελιώδους ανάλυσης κατά την οποία ο εκάστοτε αναλυτής-

επενδυτής προβαίνει με σκοπό την εύρεση της εσωτερικής αξίας μας εταιρίας ή μιας 

μετοχής.  

Όπως ορίζεται στη θεμελιώδη ανάλυση, πρωτίστως θα πρέπει να μελετηθεί η 

εξεταζόμενη εταιρία καθώς και το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. Συνεπώς 

στο πρώτο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν οι εν λόγω εταιρίες όπως επίσης και το 

επιχειρησιακό περιβάλλον των διυλιστηρίων. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναπτυχθεί εκτενώς η θεωρητική βάση η οποία διέπει 

τις μεθόδους των προεξοφλημένων ταμειακών ροών και του μοντέλου προεξόφλησης 

μερισμάτων. Ενώ στο τρίτο κεφάλαιο θα εξεταστούν θεωρητικώς οι αριθμοδείκτες οι 

οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των εταιριών. 

   Στο τέταρτο κεφάλαιο θα προχωρήσουμε σε λεπτομερή εφαρμογή, κυρίως, της 

μεθόδου προεξόφλησης των ταμειακών ροών και δευτερευόντως αυτής της 

προεξόφλησης μερισμάτων, με σκοπό την εξεύρεση της εσωτερικής αξίας της μετοχής 

των Μότορ Όϊλ και ΕΛΠΕ. Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα 

αποτελέσματα των αριθμοδεικτών των δύο εταιριών, και θα εξεταστούν τόσο σε 

επίπεδο εταιρίας, όσο και εν συγκρίσει μεταξύ τους. 

Επιπροσθέτως να σημειωθεί πως η εκτεταμένη χρήση ορολογίας στην Αγγλική 

γλώσσα άπτεται της λογικής πως αυτή οριοθετείτε ως η lingua franca της οικονομικής 

επιστήμης.    

 

   



 

 

ABSTRACT 
 

 

In the current master’s thesis, we will proceed with the valuation of the share of 

the two refineries, which are active in Greece, Motor Oil and Helpe. The valuation will 

be grounded, mainly, in the discounted cash flow analysis and secondarily in the 

dividend discount model. Additionally the results of the ratios will be examined 

throughout the historical period (2010-2013). The DCF analysis constitutes the key 

milestone of the fundamental analysis, in which every investor-analyst is on the pursuit 

of the intrinsic value either of a company or of a stock. 

As defined in the fundamental analysis, primarily, it should be studied the target 

company, as well as the environment in which it operates. Hence, in the first chapter 

will be presented both the companies and the refining operational environment.  

In the second chapter will be elaborated the theoretical basis which governs both 

the DCF analysis and the dividend discount model. Whereas, in the third chapter will 

be presented, on a theoretical ground the ratios that will be used in the valuation. 

In the fourth chapter we will proceed in the detailed implementation, mainly of the 

DCF method and to a lesser extent in that of DDM, with the purpose of finding the 

intrinsic value of companies concerned. Finally, the fifth chapter presents the findings 

of the ratios. The findings will be analysed both on a corporate level and in comparison 

between the two companies. 

Moreover, the extensive use of terminology in English language is premised on the 

logic that the latter is delimited as the lingua franca of the economic science.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΙΒΑΛΛΟΝ 
 

1.1 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 

 

Η εταιρία Μότορ Όϊλ Ελλάς διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. ιδρύθηκε το 1970 και 

αποτελεί τη μητρική εταιρία του Ομίλου Μότορ Όϊλ. Η Μότορ Όϊλ Ελλάς (εφεξής 

Μ.Ο.Ε.) κατέχει ηγετικό ρόλο στον τομέα της διύλισης πετρελαίου με μερίδιο της 

εγχώριας αγοράς 34 %. Η εταιρία αποτελεί έναν από τους κύριους στυλοβάτες της 

εθνικής οικονομίας και διατηρεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς οι πωλήσεις εξωτερικού επί του κύκλου εργασιών της 

για το έτος 2013 ανέρχονται σε ποσοστό 64,4 %. Στις εταιρικές δραστηριότητες 

περιλαμβάνεται η διύλιση-βιομηχανική δραστηριότητα, η οποία αφορά την πώληση 

προϊόντων πετρελαίου που παράγονται από το διυλιστήριο, και η εμπορική, η οποία 

αφορά αγορές εμπορευμάτων-προϊόντων πετρελαίου από τη διεθνή αγορά και τη 

μεταπώληση αυτών σε πελάτες στην εσωτερική αγορά και στο εξωτερικό. Η βιομηχανική 

δραστηριότητα αποτελεί το 84,5 % του κύκλου εργασιών της εταιρίας για το έτος 2013.  

Τα διυλιστήρια Κορίνθου αποτελούνται από επιμέρους συγκροτήματα διύλισης 

αργού πετρελαίου και επεξεργασίας των παραγόμενων προϊόντων αυτού, όπως είναι το 

συγκρότημα καυσίμων, το συγκρότημα βενζινών, το συγκρότημα υδρογονοπυρόλησης 

(hydrocracker), το οποίο αποτέλεσε μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις της εταιρίας 

ύψους 350 εκατομμυρίων (350.000.000,00) ευρώ και ολοκληρώθηκε το 2005, το 

συγκρότημα καταλυτικής πυρόλυσης (fluid catalytic cracking, FCC) και το συγκρότημα 

λιπαντικών. Το διυλιστήριο μαζί με τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις 

διακίνησης καυσίμων αποτελεί το μεγαλύτερο αμιγώς ιδιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα 

της Ελλάδος και είναι από τα πιο ευέλικτα διυλιστήρια της Ευρώπης. Δύναται να 

κατεργάζεται αργό πετρέλαιο διαφόρων τύπων, παράγοντας ένα ευρύ φάσμα 

πετρελαϊκών προϊόντων που καλύπτουν τις πιο αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές, και 

εξυπηρετώντας τις κατ’ αυτόν τον τρόπο μεγάλες εταιρίες εμπορίας πετρελαίου στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σημειώνεται ενδεικτικά εδώ ότι η εταιρία το έτος 2013 
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επεξεργάστηκε τη μεγαλύτερη συνολική ποσότητα αργού και λοιπών πρώτων υλών, 

ύψους 11 εκατομμυρίων (11.000.000) μετρικών τόνων (!).   

Επίσης η Μ.Ο.Ε. είναι η μοναδική ελληνική εταιρία παραγωγής και συσκευασίας 

λιπαντικών. Τα παραγόμενα βασικά και τελικά λιπαντικά είναι εγκεκριμένα από διεθνείς 

οργανισμούς (Association des constructeur europeens d’ automobiles, American 

petroleum Institute) και τις ένοπλες δυνάμεις των Η.Π.Α. Η Μ.Ο.Ε. είναι εισηγμένη στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2001 και συμπεριλαμβάνεται στο Γενικό Δείκτη, στο 

δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης καθώς και σε επιμέρους κλαδικούς δείκτες. Κύριοι 

μέτοχοι της Μ.Ο.Ε. είναι η Petroventure Holdings Limited με ποσοστό 40 % -η εταιρία 

συμμετοχών Motor Oil Holdings Ltd είναι ελέγχων μέτοχος της τελευταίας- και η Doson 

Investments Company με ποσοστό 8,46 %, ενώ το εναπομείναν ποσοστό της τάξης του 

51,54 % αναλογεί στο επενδυτικό κοινό.               

 
Πίνακας 1. Θυγατρικές και Συνδεδεμένες Εταιρίες  

Επωνυμία Ποσοστό Συμμετοχής Δραστηριότητα 

Avin Oil A.B.E.N.E.Π. 100 % Πετρελαιοειδή 

Μακραίων Α.Ε. 100 % εμπόριο, μεταφορά,  

αποθήκευση και 

αντιπροσωπεία 

πετρελαιοειδών 

ΑΒΙΝ ακίνητα Α.Ε. 100 % εκμετάλλευση και 

αξιοποίηση ακινήτων 

CORAL A.E. πετρελαιοειδών 

και χημικών προϊόντων 

(πρώην SHELL Hellas) 

100 % Πετρελαιοειδή 

ΕΡΜΗΣ Α.Ε.Μ.Ε.Ε. 100 % Πετρελαιοειδή 

ΜΥΡΤΕΑ Α.Ε. 100 % Πετρελαιοειδή 

CORAL GAS Ανώνυμος 

εμπορική και βιομηχανική 

εταιρία υγραερίου (πρώην 

SHELL Gas) 

100 % Υγραέρια 

DFC υπηρεσίες αεροπορικού 

καυσίμου Α.Ε. 

92,06 % συστήματα ανεφοδιασμού 

αεροπορικού καυσίμου 

Μ και Μ Α.Ε. φυσικού 

αερίου 

50 % φυσικό αέριο 

Shell και MOH A.E. 

αεροπορικών καυσίμων 

49 % αεροπορικές υπηρεσίες 

καυσίμων 

Εγκαταστάσεις 

Πετρελαιοειδών Ρόδου και 

Αλεξανδρουπόλεως Α.Ε. 

37,49 % αεροπορικά καύσιμα  

Κόρινθος Power A.E. 35 % Ενέργεια 

CYCLON Hellas A.E. 26,71 % επεξεργασία και εμπορία 

λιπαντικών και 

πετρελαιοειδών 
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Οι εταιρίες Motor Oil Cyprus Limited, Ηλεκτροπαραγωγή Σουσακίου Α.Ε. και NUR-

MOH A.E. ηλιοθερμικής ενέργειας κατέχονται κατά ποσοστά 100%, 70% και 50% 

αντίστοιχα από τη Μ.Ο.Ε. αλλά δεν έχουν ακόμη δραστηριότητα. Τέλος, μέσω της 

CORAL A.E. η Μ.Ο.Ε. λειτουργεί τα πρατήρια υπό το σήμα της Shell. 

 

1.2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.   

 

Η εταιρία αποκτά τη σημερινή της μορφή και επωνυμία (Ελληνικά Πετρέλαια) το 

έτος 1998, όταν συγχωνεύθηκαν οι θυγατρικές του ομίλου Δ.Ε.Π. (Δημόσια Επιχείρηση 

Πετρελαίου), ενώ  κατείχε αρχικώς (το 1958) μόνο το διυλιστήριο Ασπροπύργου και εν 

συνεχεία εξαγόρασε και το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης. Στη νεοσυσταθείσα εταιρία 

συγχωνεύεται αργότερα (το 2003) και η εταιρία Πετρόλα Ελλάς ΑΕΒΕ, η οποία κατείχε 

το διυλιστήριο Ελευσίνας. Πλέον η μετοχική σύνθεση της εταιρίας έχει ως εξής: 

Ελληνικό δημόσιο 35,48%, Paneuropean Oil and Industrial Holdings 42,57% και το 

υπόλοιπο 21,95% ανήκει σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές.   

Η ΕΛ.ΠΕ. και οι κάτωθι θυγατρικές της δραστηριοποιούνται στον τομέα της 

ενέργειας κυρίως στην Ελλάδα, τη νοτιοανατολική Ευρώπη και την ανατολική Μεσόγειο. 

Οι δραστηριότητες του ομίλου περιλαμβάνουν τη διύλιση και εμπορία προϊόντων 

πετρελαίου, την παραγωγή και εμπορία πετροχημικών προϊόντων και την έρευνα για 

υδατάνθρακες. Επίσης, ο όμιλος παρέχει τεχνικές υπηρεσίες, ενώ, μέσω των συμμετοχών 

του στη Δ.Ε.Π.Α. και στην Elpedison BY, δραστηριοποιείται στον τομέα εμπορίας 

φυσικού αερίου, καθώς και στην παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας. Η εταιρία 

κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της διύλισης πετρελαίου στην εγχώρια αγορά με 

μερίδιο 66%, αφού κατέχει πλέον συνολικά τέσσερα (4) διυλιστήρια, ήτοι του 

Ασπροπύργου (Cracking FCC), της Ελευσίνας (Hydrocracking), της Θεσσαλονίκης 

(Hydroskimming) και το ΟΚΤΑ στα Σκόπια (Hydroskimming), με ποσοστό συμμετοχής 

στο τελευταίο 81,51% μέσω της θυγατρικής της ΕΛ.Π.ΕΤ. Βαλκανική Α.Ε.. Τα 

διυλιστήρια έχουν ετήσια δυναμικότητα διύλισης αργού 7,5, 5, 4,5 και 2,5 σε 

εκατομμύρια, ήτοι 7.500.000, 5.000.000, 4.500.000 και 2.500.000 μετρικούς τόνους 

αντίστοιχα.  

Επιπλέον, η ΕΛ.ΠΕ. είναι ο μοναδικός παραγωγός πετροχημικών προϊόντων στην 

Ελλάδα με μερίδιο αγοράς άνω του 50%, ενώ ταυτόχρονα δραστηριοποιείται και στον 

κλάδο έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων τόσο εντός της χώρας μας όσο και 
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στο εξωτερικό. Πιο αναλυτικά, συμμετέχει με ποσοστό 25% σε κοινοπραξία με την 

Calfrac Well Services Ltd (75%) σε έρευνες στο Θρακικό πέλαγος, αλλά και ως εταίρος-

διαχειριστής (με ποσοστό 33,3%) σε διεθνή κοινοπραξία πετρελαϊκών εταιριών με την 

Edison International SpA (ομοίως με ποσοστό 33,3%) και την Petroceltic Resources Plc 

(υπόλοιπο 33,3%) στη θαλάσσια περιοχή του Πατραϊκού Κόλπου και στη χερσαία 

περιοχή των Ιωαννίνων. Επίσης συμμετέχει σε διεθνείς κοινοπραξίες για σχετικές 

έρευνες στο εξωτερικό, ήτοι στην Αίγυπτο και δη στη μεν περιοχή West Obayed (Δυτική 

Έρημος) με ποσοστό 30%, με το υπόλοιπο 70% των δικαιωμάτων να ανήκουν στη Vegas 

Oil & Gas, ενώ στην περιοχή της Mesaha της Δυτικής Ερήμου (Άνω Αίγυπτος) 

συμμετέχει ομοίως με ποσοστό 30% σε κοινοπραξία με τις Petroceltic Resources Plc 

(40%), Kuwait Energy company Ltd (15%) και Beach Petroleum Egypt Ltd (15%). 

Επιπροσθέτως, στο Μαυροβούνιο, μέσω της εξαγοράς του 54,35% της κρατικής εταιρίας 

πετρελαίου JUGOPETROL A.D. Kotor (JPK), έχει δικαιώματα έρευνας και 

εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε δύο θαλάσσιες περιοχές στην Prevlaka του 

Μαυροβουνίου. Τέλος, η ΕΛ.ΠΕ. έχει έντονη παρουσία και στον τομέα της ηλεκτρικής 

ενέργειας, καθώς συνιστά το δεύτερο σε μέγεθος ανεξάρτητο παραγωγό ηλεκτρικής 

ενέργειας στην Ελλάδα μέσω των Elpedison Power και Elpedison BY (με συμμετοχή 

50% ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. και 50% Edison). Οι μετοχές της ΕΛ.ΠΕ. διαπραγματεύονται στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1998 και σε αυτό του Λονδίνου μέσω GDRs (global 

depository receipts).             

 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται μόνο οι εταιρίες στις οποίες η ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. 

έχει συμμετοχή, ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής της. Ο όμιλος αποτελείται 

συνολικά από πενήντα (50) εταιρίες και οι εταιρίες που δεν θα παρατεθούν στον πίνακα 

ανήκουν σε μια από τις παρακάτω θυγατρικές της ΕΛ.ΠΕ.. Τέλος, να αναφερθεί στο 

σημείο αυτό ότι, μέσω της Ελληνικά Καύσιμα Α.Ε. (μοναδικός της μέτοχος είναι η 

Hellenic Petroleum International AG), η εταιρία λειτουργεί τα πρατήριά της υπό το σήμα 

της BP. 
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Πίνακας 2. Θυγατρικές και Συνδεδεμένες Εταιρίες 

Επωνυμία Ποσοστό 

Συμμετοχής 

Δραστηριότητα 

ΕΚΟ A.B.E.E. 100 % εμπορία πετρελαιοειδών 

Diaxon Α.B.E.Ε. 100 % παραγωγή - εμπορία BOPP φιλμ 

Ασπροφος Α.Ε. 100 % υπηρεσίες engineering τομέα 

ενέργειας 

Hellenic Petroleum International 

AG 

100 % Holding εταιρία για επενδύσεις 

ομίλου στο εξωτερικό 

Ελληνικά Πετρέλαια Ποσειδών 

Ναυτική Εταιρία 

100 % πλοιοκτήτριες εταιρίες 

Ελληνικά Πετρέλαια Απόλλων 

Ναυτική Εταιρία  

100 % πλοιοκτήτριες εταιρίες 

Global Petroleum Albania SA 99,957 % εισαγωγή, αγορά και εμπορία 

πετρελαιοειδών στην Αλβανία  

ΕΛ.Π.ΕΤ. Βαλκανική Α.Ε. 63% κατασκευή και λειτουργία αγωγού 

αργού 

Ελληνικά Πετρέλαια 

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

Α.Ε. 

100 % παραγωγή, διάθεση, εμπορία 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

Hellenic Petroleum Finance plc 100 % Υπηρεσίες χρηματοδότησης και 

άλλες χρηματοοικονομικές  

Υπηρεσίες 

ΔΕΠΑ Α.Ε. 35 % εισαγωγή και διανομή φυσικού 

αερίου στην Ελλάδα  

Elpedison BY  5 % ηλεκτρική ενέργεια 

Εταιρία αγωγού καυσίμων 

αεροδρομίου Αθηνών A.E. 

50 % αγωγός Ασπρόπυργος - Σπάτα 

ΕΛ.ΠΕ. Θράκη Α.Ε. 25 % αγωγός Μπουργκάζ – 

Αλεξανδρούπολη 

Βιοντήζελ Α.Ε. 25 % εκμετάλλευση ανεφοδιασμού 

αεροσκαφών 

STPC A.E. 25 % έρευνα στο Β. Αιγαίο 

Melrose, Kuwait energy company 

and ΕΛ.ΠΕ. 

30 % έρευνα στην περιοχή Mesaha, Άνω 

Αίγυπτος 

ΕΔΑΠ – ΤΘΠ 6,67 % διαχείριση και ανάπτυξη  

τεχνολογικού πάρκου  

Θεσσαλονίκης 

1.3 Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι εταιριών διύλισης 

 

Η αύξηση ή η μείωση του κύκλου εργασιών των εταιριών διύλισης και εμπορίας 

προϊόντων πετρελαίου είναι συνάρτηση των παρακάτω παραμέτρων, ήτοι του όγκου 

πωλήσεων των προϊόντων, των τιμών του αργού πετρελαίου και των προϊόντων 
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πετρελαίου και της συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου Η.Π.Α.. Αμφότερες οι ως 

άνω εξεταζόμενες εταιρίες (Μότορ Όϊλ και ΕΛ.ΠΕ.) αντιμετωπίζουν μια σειρά από 

κινδύνους, οι οποίοι είναι κυρίως αλληλένδετοι με τις παραπάνω παραμέτρους 

επηρεασμού του κύκλου εργασιών τους. Κάθε μία από τις εταιρίες εκτίθεται στους 

κινδύνους σε διαφορετική έκταση και ένταση και τους αντιμετωπίζει κατά το δοκούν. Οι 

σημαντικότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει μια εταιρία διύλισης είναι οι ακόλουθοι:  

κίνδυνοι κεφαλαίου που αφορούν την κεφαλαιακή διάρθρωση του εκάστοτε 

ομίλου, στην οποία είναι επιθυμητό και ευκταίο να υπάρχει ισορροπία μεταξύ δανεισμού 

και ιδίων κεφαλαίων,  

κίνδυνος ρευστότητας που αντιμετωπίζεται με την εξασφάλιση ικανών ταμειακών 

πόρων και εγκεκριμένων γραμμών τραπεζικών πιστώσεων, 

πιστωτικός κίνδυνος ο οποίος αφορά κυρίως τις απαιτήσεις από πελάτες, αλλά και 

των ταμειακών διαθεσίμων και των τραπεζικών καταθέσεων, 

κίνδυνος διακύμανσης των τιμών του πετρελαίου, τον οποίο η μεν Μότορ Όϊλ τον 

αντιμετωπίζει διατηρώντας τα αποθέματά της στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα, η δε 

ΕΛ.ΠΕ. προβαίνει σε πράξεις αντιστάθμισης του κινδύνου με παράγωγα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα, και τέλος, 

συναλλαγματικός κίνδυνος ο οποίος αφορά τις μεταβολές στην ισοτιμία 

ευρώ/δολαρίου Η.Π.Α., όπου η μεν ΕΛ.ΠΕ. χρησιμοποιεί ως μέτρο αντιστάθμισης 

μέρους του συγκεκριμένου κινδύνου την αποπληρωμή κάποιων προμηθευτών σε 

δολάρια, η δε Μότορ Όϊλ προβαίνει σε φυσική αντιστάθμιση (physical hedging), κυρίως 

αντισταθμίζοντας τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού σε ξένα νομίσματα.     

 

1.4 Περιβάλλον πετρελαϊκής βιομηχανίας 

 

Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου για το έτος 2013 ανήλθε στα 91,2 εκατομμύρια 

βαρέλια ημερησίως έναντι 90 εκατομμυρίων το 2012, ενώ η παγκόσμια παραγωγή 

πετρελαίου ανήλθε στα 91,6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως το 2013, ενώ για το 2012 

σε 90,9 εκατομμύρια βαρέλια αντίστοιχα. Οι διεθνείς τιμές αργού πετρελαίου ήταν 

υψηλές και ειδικότερα για το 2013 ο μέσος όρος τιμής ήταν 109 δολάρια ($) το βαρέλι, 

ενώ το 2012 η αντίστοιχη τιμή ήταν 112 δολάρια ($) κατά μέσο όρο. Κατά το πρώτο 

τρίμηνο του 2013, απόρροια της οικονομικής κρίσης στην Ευρωζώνη και της χαμηλής 

ζήτησης γενικότερα υπήρξε η ευμεταβλητότητα των αγορών αργού πετρελαίου και 

συναλλάγματος, ενώ το δεύτερο τρίμηνο του ίδιου έτους η κατάσταση επιδεινώθηκε 
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ιδιαιτέρως για την περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, λόγω των κυρώσεων της Ε.Ε. και 

των Η.Π.Α. στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου αλλά και εξαιτίας των ραγδαίων 

πολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Αν ληφθεί υπόψη και η μειωμένη προσφορά 

ρωσικού αργού πετρελαίου στην Ευρώπη, γίνεται εύκολα κατανοητό το αποτέλεσμα να 

αυξηθεί το κόστος προμήθειας αργού για τα διυλιστήρια της Μεσογείου. 

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2013, το ήδη επιβαρυμένο κλίμα επιδεινώθηκε 

περαιτέρω, καθώς προστέθηκαν κι άλλα προβλήματα, όπως οι μειωμένες ποσότητες 

αργού πετρελαίου από το Ιράκ και τη Λιβύη, λόγω συνεχών πολιτικών αναταραχών στις 

χώρες αυτές, κι ενώ η προσφορά ρωσικού αργού παρέμενε σε χαμηλά επίπεδα, με φυσικό 

επακόλουθο τη διατήρηση του υψηλού κόστους προμήθειας πρώτων υλών στη Μεσόγειο. 

Οι αυξημένες τιμές αργού και το υψηλό κόστος ενέργειας αποτέλεσαν τροχοπέδη για τα 

ευρωπαϊκά διυλιστήρια έναντι των αμερικανικών και των ασιατικών, οπότε, σε 

συνδυασμό και με την επικρατούσα μειωμένη ζήτηση τελικών προϊόντων, οδήγησαν σε 

ιστορικά χαμηλά περιθώρια διύλισης. Στο γεγονός αυτό συνέβαλαν τόσο και η έναρξη 

λειτουργίας νέων διυλιστηρίων σε Μ. Ανατολή και Ασία όσο και οι αυξημένες εξαγωγές 

ντίζελ από ΗΠΑ και Ρωσία προς την Ευρώπη. Τα περιθώρια διύλισης που αφορούν τα 

διυλιστήρια της Μεσογείου κυμάνθηκαν σε 2,4 δολάρια ($) το βαρέλι για το έτος 2013 

για FCC διυλιστήρια, έναντι 4,7 δολαρίων ($) το έτος 2012, ενώ αντίστοιχα για τα 

Hydrocracking διυλιστήρια τα περιθώρια κέρδους το 2013 ήταν 3,7 δολάρια ($) ανά 

βαρέλι, έναντι 5,4 δολαρίων ($) το 2012.  

Τέλος, αναφορικά με τις εγχώριες συνθήκες, παράγοντες όπως η οικονομική κρίση, 

οι αυξημένοι φόροι κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α.), η αυστηρή εισοδηματική 

πολιτική και η αύξηση της ανεργίας, διατήρησαν τις αντίξοες συνθήκες στην ελληνική 

αγορά. Ενδεικτικά, η αγορά πετρελαιοειδών κατέγραψε μείωση ζήτησης κατά 15% σε 

σχέση με το 2012. Βασικός μοχλός της μεγάλης μείωσης της ζήτησης ήταν η πτώση της 

ζήτησης για πετρέλαιο θέρμανσης, λόγω της εξίσωσης του Ε.Φ.Κ. των πετρελαίων 

θέρμανσης και κίνησης, αλλά και η συνεχιζόμενη πτώση της ζήτησης στη βενζίνη.1 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Βλ. για όλα τα παραπάνω στοιχεία Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 ΕΛΠΕ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΑΞΙΑΣ        
 

2.1 ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

(DISCOUNTED CASH FLOW ANALYSIS  ή DCF) 

 

Η μέθοδος προεξόφλησης ταμειακών ροών, εφεξής DCF ή DCF analysis, είναι η 

θεμελιώδης και πιο διαδεδομένη μέθοδος αποτίμησης εταιριών ή μετοχών η οποία 

χρησιμοποιείται από ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων που ασχολούνται με τα 

χρηματοοικονομικά, όπως επενδυτικοί τραπεζίτες (investment bankers), ακαδημαϊκοί, 

αναλυτές και επενδυτές. Η μέθοδος βασίζεται στην αρχή της χρονικής αξίας του 

χρήματος (time value of money), δηλαδή η αξία μιας δεδομένης ποσότητας χρήματος 

(έστω ενός ευρώ) σήμερα είναι μεγαλύτερη από την ίδια ποσότητα (ενός ευρώ) στο 

μέλλον. Επομένως, η DCF δομείται στην αρχή, σύμφωνα με την οποία η αξία μιας 

εταιρίας ή μέρος αυτής (division) ή η συλλογή περιουσιακών στοιχείων (collection of 

assets) μπορεί να προέλθει από την εύρεση της παρούσας αξίας (present value) των 

προβλεπόμενων ελεύθερων ταμειακών ροών (free cash flows-FCF) των παραπάνω 

παραδειγμάτων. Η DCF έχει μεγάλο εύρος εφαρμογών, όπως αποτιμήσεις (valuations) 

για εξαγορές και συγχωνεύσεις (M&A), αρχικών δημόσιων προσφορών μετοχών (ΙPO), 

αναδιαρθρώσεων (restructurings) και επενδυτικών αποφάσεων. Το αποτέλεσμα της 

αποτίμησης ενός στόχου (target) το οποίο υπονοείται από τη DCF είναι γνωστό ως 

εσωτερική αξία αυτού (intrinsic value). Γνωρίζοντας την intrinsic value μιας εταιρίας ή 

μιας μετοχής όπως αυτή αποδίδεται από την DCF μπορούμε να προχωρήσουμε σε 

συγκρίσεις με τα αποτελέσματα άλλων μεθόδων, όπως comparable companies ή 

precedent transactions ή ακόμα και με την αποτίμηση στην οποία έχει προβεί η αγορά, 

αν φυσικά αναφερόμαστε σε εταιρία η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 

(publicly traded company). Η μέθοδος DCF είναι επίσης πολύ σημαντική για την 

αποτίμηση μιας εταιρίας και στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν είτε περιορισμένος αριθμός 

είτε καθόλου ισότιμες εταιρίες (peer companies), ή σε εκείνες που δεν υπάρχουν 

συγκρίσιμες εξαγορές (comparable acquisitions), ώστε να συναχθούν «ασφαλή» 

συμπεράσματα σχετικά με την intrinsic value αυτής. Οι υποθέσεις στις οποίες 

προβαίνουμε για την ανάλυση DCF αποτελούν συνάμα τη δύναμη αλλά και την αδυναμία 
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της μεθόδου, συγκριτικά με τις μεθόδους που στηρίζονται σε αγοραίες τιμές (market 

based valuation techniques). Παραθέτουμε παρακάτω τις δύο βασικές εξισώσεις οι οποίες 

χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό τόσο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών όσο 

και της αξίας της επιχείρησης (enterprise value): 

DCF=∑
FCFt

(1+WACC) t

n

t=1
             (2.1) 

E.V.=∑
FCFt

(1+WACC) t

n

t=1
 + T.V.  (2.2) 

 

FCF=ελεύθερες ταμειακές ροές (free cash flows) 

WACC= μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου (weighted average cost of capital) 

T.V.= τελική αξία (terminal value). 

 

Παρακάτω θα εξετάσουμε διεξοδικά τα συστατικά στοιχεία της ανάλυσης DCF. 

Τέσσερα είναι τα βασικά στοιχεία που χρειαζόμαστε ώστε να προχωρήσουμε στην 

εκτίμηση της αξίας μιας εταιρίας ή ενός περιουσιακού στοιχείου: 1. ελεύθερες ταμειακές 

ροές (FCF), 2. η ανάπτυξη (growth) των μελλοντικών λογιστικών στοιχείων, όπως ο 

κύκλος εργασιών (sales revenues), που απαιτούνται για τον υπολογισμό των μελλοντικών 

FCF, 3. το προεξοφλητικό επιτόκιο (discount rate), το οποίο στην προκειμένη περίπτωση 

ορίζεται ως το κόστος του συνολικού κεφαλαίου της εταιρίας (cost of capital) και 

υπολογίζεται με το WACC, και 4. ο υπολογισμός της τελικής αξίας (terminal value), η 

οποία ορίζεται ως η εκτιμώμενη αξία της εταιρίας στο τέλος της περιόδου πρόβλεψης 

στην οποία προβαίνουμε για την αποτίμηση της εταιρίας. 

 

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (FCF) 

 

Οι FCF αποτελούν τα μετρητά που παράγονται από μία εταιρία, αφού αυτή έχει 

πρώτα πληρώσει όλα της τα λειτουργικά έξοδα και τους σχετιζόμενους με αυτά φόρους, 

καθώς επίσης και τη χρηματοδότηση των κεφαλαιουχικών δαπανών (capital 

expenditures) και του κεφαλαίου κίνησης, αλλά προτού προβεί σε πληρωμή των 

χρηματοοικονομικών εξόδων (interest expenses). Οι FCF καταδεικνύουν τα μετρητά που 

έχει μία εταιρία ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί, να προβεί σε παραγωγή νέων 

προϊόντων, να επαναγοράσει μετοχές της (stock buybacks), να πληρώσει μερίσματα 

(dividends) ή να μειώσει το χρέος της. Υψηλές FCF αποτελούν ένδειξη υγιούς εταιρίας 

η οποία ακμάζει. Πολλοί επενδυτές εστιάζουν σε εταιρίες με υψηλές FCF, αλλά με 
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υποτιμημένη τιμή μετοχής, καθώς αυτή η απόκλιση συχνά ερμηνεύεται ως σημάδι πως η 

τιμή της μετοχής σύντομα θα ανέβει. Γι’ αυτό άλλωστε πολλοί αναλυτές – επενδυτές 

εστιάζουν περισσότερο στις FCF παρά σε κάποιον άλλον χρηματοοικονομικό δείκτη, 

όπως π.χ. είναι τα κέρδη ανά μετοχή. Τα ως άνω χαρακτηριστικά συνθέτουν τη δυναμική 

της θεμελιώδους ανάλυσης (fundamental analysis) που έχει ως κύριο «εργαλείο» της για 

την αποτίμηση των εταιριών την ανάλυση DCF, την οποία μπορούμε να προσεγγίσουμε 

με δύο τρόπους. 2 Ο πρώτος είναι να αποτιμήσουμε ολόκληρη την εταιρία κι επομένως 

οι ταμειακές ροές που μας απασχολούν ορίζονται ως free cash flows to the firm και το 

προεξοφλητικό επιτόκιο είναι το κόστος κεφαλαίου (cost of capital) και αντικατοπτρίζει 

το σύνολο των πηγών χρηματοδότησης της εταιρίας (δανεισμός – ίδια κεφάλαια, debt - 

equity). Ο δε δεύτερος τρόπος είναι να αποτιμήσουμε μόνο τα ίδια κεφάλαια και άρα οι 

ταμειακές ροές λογίζονται ως free cash flows to equity και το προεξοφλητικό επιτόκιο 

είναι το κόστος ιδίων κεφαλαίων (cost of equity). Να σημειωθεί πως πάντα μπορούμε να 

μετακινηθούμε από τον έναν τρόπο στον άλλον και πως το αποτέλεσμα και των δύο 

αυτών τρόπων θα πρέπει να είναι το ίδιο.  

Στην παρούσα εργασία θα εξετάσουμε τις εταιρίες με τον πρώτο ως άνω τρόπο, 

δηλαδή θα αποτιμηθούν με την εύρεση των free cash flows to the firm και ως 

προεξοφλητικό επιτόκιο θα χρησιμοποιηθεί το WACC, διότι και οι δύο εταιρίες 

προβαίνουν σε άντληση τόσο μετοχικών – ιδίων κεφαλαίων, όσο και δανειακών 

κεφαλαίων (debt and equity), ώστε να καταδείξουμε το σύνολο των επιβαρύνσεων των 

δύο εταιριών. Στη συνήθη βιβλιογραφία αναφέρεται πως η περίοδος πρόβλεψης των FCF 

κυμαίνεται από πέντε έως δεκαπέντε (5-15) έτη, ενώ αντίθετη μειοψηφούσα άποψη 

υποστηρίζει ότι πέντε έτη είναι συνήθως αρκετά για να καλύψουν την έκταση ενός 

οικονομικού κύκλου. 3 Ο σκοπός είναι να προβλέψουμε τις μελλοντικές FCF σε εκείνο 

το χρονικό σημείο στο μέλλον όπου η χρηματοοικονομική επίδοση – πορεία της εταιρίας 

θα χαρακτηρίζεται ως σταθερή (steady state). Για ώριμες εταιρίες (mature companies) σε 

ένα εδραιωμένο περιβάλλον, όπως ισχύει στις περιπτώσεις των Μότορ Όϊλ και ΕΛ.ΠΕ. 

πέντε έτη πρόβλεψης των FCF είναι συνήθως αρκετά.  

Επειδή η παρούσα εργασία αποτελεί πόνημα μεταπτυχιακού επιπέδου και όχι 

ενδελεχή ανάλυση κάποιας επενδυτικής τράπεζας, η αρχή από την οποία θα διέπεται είναι 

η αρχή της φειδούς (principle of parsimony), τόσο για τις υποθέσεις της μελλοντικής 

                                                 
2 Βλ. σχετικά A. Damodaran, The little book of valuation. 
3 Βλ. για αντίθετη άποψη Joshua Rosenbaum και Joshua Pearl, Investment Banking valuation, Leveraged 

buyouts and mergers & acquisitions. 
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εξέλιξης των λογιστικών στοιχείων των δύο εταιριών όσο και στους υπολογισμούς στους 

οποίους θα προβούμε. 4 Για τον υπολογισμό των FCF θα βασιστούμε στο εγχειρίδιο των 

Joshua Rosenbaum και Joshua Pearl με τίτλο “Investment Banking valuation, Leveraged 

buyouts and mergers & acquisitions”, αφετηρία του οποίου αποτελεί ο κύκλος εργασιών 

των εταιριών, στοιχείο στο οποίο θα στηριχθούμε ειδικότερα στο Κεφάλαιο 4 για τις 

μελλοντικές προβλέψεις στις οποίες θα προβούμε. Στην υπόλοιπη βιβλιογραφία 

κυριαρχεί ο υπολογισμός των FCF χωρίς τη χρήση λογιστικών στοιχείων, τα οποία δεν 

λογίζονται ως αμιγώς απαραίτητα για την εύρεση των FCF. Επομένως, μπορούμε να 

συναντήσουμε υπολογισμούς ως εξής:   

Free cash flows to the firm = After tax operating income (EBIAT) + depreciation - 

capital expenditures - change in non-cash working capital. Στην παρούσα εργασία όμως 

θα έχουμε τα εξής:  

Κύκλος εργασιών (sales revenues)  

- Κόστος πωληθέντων (cost of goods sold-cogs) 

Μικτά αποτελέσματα (gross profit) 

- Έξοδα διάθεσης, διοίκησης +/- λοιπά λειτουργικά έσοδα/έξοδα (selling, general 

and administrative) 

Κέρδη εκμετάλλευσης (earnings before interest & taxes) 

- Φόροι (marginal tax rate και όχι effective tax rate) 

Κέρδη προ τόκων μετά από φόρους (earnings before interest after taxes)    

+ Αποσβέσεις (depreciation and amortization) 

- Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων (capital expenditures)  

- Μεταβολή του καθαρού κεφαλαίου κίνησης (change in net working capital) 

Ελεύθερες ταμειακές ροές (free cash flows) 

 

Σχετικά με τους παραπάνω υπολογισμούς, θα αποσαφηνιστούν κάποιες από τις 

παραμέτρους που έχουν χρησιμοποιηθεί, όπως οι φόροι, η αγορά ενσώματων και άυλων 

πάγιων στοιχείων και η μεταβολή του καθαρού κεφαλαίου κίνησης. Αναφορικά με τους 

φόρους, θα χρησιμοποιηθεί marginal tax rate και όχι effective tax rate, όπως κι 

αναφέρεται στη βιβλιογραφία. Επίσης, θα χρησιμοποιηθεί ως φορολογικός συντελεστής 

(corporate income tax rate) αυτός που εμφανίζεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

(financial statements) των εταιριών. Να προστεθεί στο σημείο αυτό ότι θεωρούμε πως οι 

                                                 
4 Ομοίως και σε A. Damodaran, The little book of valuation. 
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εταιρίες φορολογούνται για ολόκληρο το εισόδημά τους δίχως να λαμβάνονται υπόψη τα 

χρηματοοικονομικά έξοδα ή οι φορολογικές ελαφρύνσεις (tax benefits) που προέρχονται 

εξ αυτών. Και τούτο διότι οι   φορολογικές ελαφρύνσεις θα ληφθούν υπόψη κατά τον 

υπολογισμό του μετά φόρων κόστος δανεισμού (after tax cost of debt). Έτσι, αποφεύγεται 

ο διπλός υπολογισμός των tax benefits, καθώς πρώτα αφαιρούνται τα interest expenses 

και μετά φορολογείται το εισόδημα, γνωστό και ως tax deduction effect (η θετική πλευρά 

της δανειακής επιβάρυνσης). Τα δε capital expenditures (capex) είναι τα χρήματα που 

διαθέτει μια εταιρία για την αγορά ή βελτίωση των μακροπρόθεσμων περιουσιακών της 

στοιχείων, κυρίως των ενσώματων (tangible). Για τον υπολογισμό των capex θα 

βασιστούμε στο ως άνω βιβλίο των Joshua Rosenbaum και Joshua Pearl, και ως capex θα 

λογιστεί η αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων από την κατάσταση ταμειακών 

ροών. Τέλος, αναφορικά με το καθαρό κεφάλαιο κίνησης, το οποίο υπολογίζεται ως η 

διαφορά μεταξύ κυκλοφορούντος ενεργητικού και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, ήτοι: 

Net Working Capital = Current Assets – Current Liabilities, θα προβούμε σε κάποιες 

διαφοροποιήσεις. 5  Οι διαφοροποιήσεις αυτές απαντώνται στο σύνολο της 

βιβλιογραφίας. Κατά τη McKinsey & Company, Valuation Measuring and Managing the 

value of companies, το net working capital ορίζεται ως operating working capital. Εν 

προκειμένω όμως θα χρησιμοποιηθεί ο όρος non-cash working capital. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, για τον υπολογισμό των current assets δεν θα 

προσμετρηθούν τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα (cash and cash equivalents), διότι 

τα ποσά αυτά συνήθως επενδύονται σε βραχυπρόθεσμους τίτλους του δημοσίου. Τα 

χρεόγραφα αυτά έχουν κάποια απόδοση (return), έστω και μικρή, σε αντίθεση με τα 

αποθέματα και τους πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και συνεπώς δεν 

πρέπει να υπολογισθούν στο working capital, ενώ από τη μεριά των current liabilities δεν 

θα προσμετρηθούν τα δάνεια (borrowings) καθώς αυτά δεν θα ληφθούν υπόψη κατά τον 

υπολογισμό του cost of capital. Επιπλέον να σημειωθεί πως τόσο το non-cash working 

capital όσο και οι μεταβολές αυτού από έτος σε έτος μπορεί να είναι αρνητικά. Στη μεν 

πρώτη περίπτωση προκύπτει ότι τα current liabilities είναι μεγαλύτερα από τα current 

assets και ότι η εταιρία χρησιμοποιεί ως πηγή κεφαλαίου την πίστωση των προμηθευτών. 

Μία τέτοια κατάσταση δεν θεωρείται ικανοποιητική από τους λογιστές και τους οίκους 

αξιολόγησης (rating agencies) αλλά ως πηγή κινδύνου αθέτησης (default risk) για την 

εταιρία. Στη δεύτερη περίπτωση οι επιπλοκές είναι λιγότερες καθώς οι αρνητικές 

                                                 
5 Βλ. A. Damodaran, Investment Valuation, second (2nd) edition. 
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μεταβολές του non-cash working capital (εφεξής ΝCWC) θεωρούνται πηγή χρημάτων 

(source of cash) και προστίθενται στις FCF, με συνέπεια την αύξησή τους, γεγονός το 

οποίο τυγχάνει περιοδικό καθώς οι εταιρίες μπορούν να χειρισθούν καλύτερα τις όποιες 

πρόσκαιρες αναποτελεσματικότητες στα αποθέματα ή στους πελάτες και τις λοιπές 

βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις. Στις μελλοντικές προβλέψεις μπορεί να έχουμε καταρχήν, 

ήτοι για τα πρώτα χρόνια, αρνητικές τιμές στο ΝCWC αλλά εν συνεχεία (κατά το τρίτο-

τέταρτο έτος) οι εταιρίες θα προβούν στις κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις, κι επομένως 

η μεταβολή του ΝCWC θα είναι πάλι θετική. 

 

Μελλοντική ανάπτυξη (Growth Rate) 

 

Η πιο σημαίνουσα συνιστώσα σε κάθε αποτίμηση-αξιολόγηση (valuation) είναι το 

ποσοστό ανάπτυξης (growth rate) που θα χρησιμοποιηθεί για τη μελλοντική πρόβλεψη 

της πορείας του κύκλου εργασιών (revenues) και των κερδών (earnings). Υπάρχουν δε 

τρείς τρόποι με τους οποίους μπορούμε να προβούμε σε μελλοντικές εκτιμήσεις. 6 Ο 

πρώτος είναι να στηριχθούμε στο παρελθόν (historical growth), ο δεύτερος είναι οι 

εκτιμήσεις των αναλυτών (equity research analysts) και το τρίτος πηγάζει από τα 

θεμελιώδη της εταιρίας (fundamental growth). 

 

Ρυθμός Ανάπτυξης βασισμένος σε Ιστορικά Δεδομένα  

 

Εξετάζοντας τα κέρδη ή τις πωλήσεις των προηγούμενων ετών μιας εταιρίας, 

μπορούν να συναχθούν συμπεράσματα σχετικά με τη μελλοντική πορεία αυτών των 

μεγεθών (συνήθως τρία ως πέντε έτη ιστορικών δεδομένων είναι αρκετά), ιδιαιτέρως αν 

αυτά αφορούν ώριμες εταιρίες (mature companies). Για την εκτίμηση της μελλοντικής 

πορείας των revenues ή των earnings χρησιμοποιείται ή ο αριθμητικός μέσος ή ο 

γεωμετρικός μέσος των ιστορικών μεγεθών. Ο γεωμετρικός μέσος είναι περισσότερο 

ακριβής αλλά δεν μπορεί να υπολογισθεί σε περίπτωση ύπαρξης αρνητικών τιμών. Το 

historical growth δεν αποτελεί την πιο ακριβή μέθοδο αποτύπωσης της μελλοντικής 

πορείας μιας εταιρίας καθώς δεν είναι απόλυτο πως θα ισχύουν τα ίδια δεδομένα τόσο σε 

εταιρικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο αγοράς στην οποία θα δραστηριοποιείται η εταιρία 

και στο μέλλον.  

                                                 
6 Βλ. A. Damodaran, Investment Valuation, second (2nd) edition. 
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Ρυθμός Ανάπτυξης βασισμένος σε Εκτιμήσεις Αναλυτών 

 

Οι αναλυτές δεν παρέχουν μόνο συστάσεις σχετικά με τις εταιρίες που ακολουθούν 

αλλά και εκτιμήσεις σχετικά με την πορεία των κερδών τους. Οι equity research analysts 

ακολουθούν μια εταιρία ή τη μετοχή αυτής για πολλά χρόνια κι επομένως μπορούν να 

προσδιορίσουν τη μελλοντική πορεία αυτής ακριβέστερα, αφού μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν και άλλα στοιχεία εκτός από τα ιστορικά δεδομένα (historical data), 

όπως μακροοικονομικές πληροφορίες που αφορούν τη δημοσιονομική και νομισματική 

πολιτική μιας χώρας και την οικονομία εν γένει. Μπορούν επίσης να αντλήσουν 

πληροφορίες ανταγωνιστικών εταιριών σχετικά με την τιμολογιακή τους πολιτική, 

γεγονός που θα επηρεάσει και την εξεταζόμενη εταιρία. Τέλος, η κρισιμότερη 

πληροφόρηση που έχουν οι συγκεκριμένοι αναλυτές είναι ιδιωτικής φύσεως και 

αντλείται από τις ίδιες τις εταιρίες τις οποίες οι ίδιοι ακολουθούν.  

Αυτή η ιδιωτική πληροφόρηση μπορεί να οδηγήσει σε εξαιρετικά αποτελέσματα 

σχετικά με την πρόβλεψη της μελλοντικής πορείας μιας εταιρίας. Ο αριθμός των 

αναλυτών που ακολουθούν μια εταιρία εξαρτάται από την κεφαλαιοποίηση (market 

capitalization) αυτής, το ποσοστό κατοχής των μετοχών της από θεσμικούς επενδυτές και 

τον όγκο συναλλαγών της. Όσο μεγαλύτερος είναι αυτός ο αριθμός, τόσο καλύτερες και 

οι εκτιμήσεις που παρέχονται σχετικά με τα μελλοντικά αποτελέσματα της εταιρίας. Οι 

εξεταζόμενες στην παρούσα εταιρίες (Μότορ Όϊλ & ΕΛ.ΠΕ.) ακολουθούνται από 

δώδεκα και δεκατρείς (12 και 13) Έλληνες και ξένους αναλυτές αντιστοίχως (σύμφωνα 

με τις επίσημες ιστοσελίδες των δύο εταιριών), αριθμός αρκετά μεγάλος ακόμα και για 

τα δεδομένα ξένων χρηματιστηριακών αγορών. Τα μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου 

οφείλονται στις προκαταλήψεις που έχουν οι αναλυτές, αλλά και στο γεγονός ότι 

υπερεκτιμούν ή υποεκτιμούν το ρυθμό ανάπτυξης (growth rate) ανάλογα με την 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται η αγορά (bull market ή bear market αντίστοιχα).     

 

Ρυθμός Ανάπτυξης βασισμένος στα Θεμελιώδη Χαρακτηριστικά των Εταιριών 

 

Η λογική στην οποία στηρίζεται η χρήση των θεμελιωδών χαρακτηριστικών μιας 

εταιρίας για την εκτίμηση της μελλοντικής της πορείας, συνοψίζεται στο γεγονός ότι στις 

προηγούμενες δύο μεθόδους το growth είναι εξωγενής μεταβλητή, ενώ μπορεί να γίνει 

ενδογενής εξετάζοντας τις επανεπενδύσεις (reinvestments) της εταιρίας. Ανάλογα με το 
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ποιο λογιστικό στοιχείο εξετάζουμε – χρησιμοποιούμε για μελλοντική εκτίμηση, 

προβαίνουμε σε υπολογισμό είτε του ρυθμού ανάπτυξης (growth rate) των κερδών ανά 

μετοχή (earnings per share) είτε των καθαρών κερδών (net income) ή των κερδών 

εκμετάλλευσης (operating income).  

Στην μεν πρώτη λοιπόν περίπτωση το growth θα υπολογίζεται ως εξής: 

g = (retention ratio) • ROE                                                  (2.3) 

retention ratio ή plowback ratio = 
Net Income−Dividents

Net Income
       (2.4) 

ROE = return on equity (απόδοση ιδίων κεφαλαίων) 

 

Στη δε δεύτερη περίπτωση: 

 

Expected growth in net income = (equity reinvestment rate) • ROE     

Equity reinvested= (capex - depreciation + change in working capital - net debt) (2.5) 

Equity reinvestment rate = 
Equity reinvested

Net Income
                            (2.6) 

 

Και στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις το growth επηρεάζεται από το ROE, ενώ 

στην τρίτη από το ROC (return on capital). Επομένως:  

 

Expected growth in EBIT = (reinvestment rate) • ROC       (2.7) 

Reinvestment rate =  
capex − depreciation + change non−cash WC

EBIT (1− tax rate)
           (2.8) 

EBIT = earnings before interest and taxes (operating income). 

 

Να αναφερθεί ότι οι παραπάνω δείκτες δεν θα εξετασθούν περαιτέρω στο σημείο 

αυτό, καθώς θα αναλυθούν διεξοδικά στο επόμενο κεφάλαιο. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί 

ότι στην παρούσα εργασία θα στηριχθούμε στις δύο πρώτες μεθόδους (historical growth 

και analysts estimates), προκειμένου να προβλεφθεί και να μελετηθεί η μελλοντική 

πορεία κι εξέλιξη των δύο συγκεκριμένων υπό μελέτη εταιριών, σύμφωνα πάντα και με 

τη σχετική βιβλιογραφία όπου ακολουθούνται αυτές οι δύο μέθοδοι. Αλλά ακόμα και ο 

A. Damodaran στη δεύτερη (2η) έκδοση του ως άνω έργου του “Investment Valuation”, 

υποστηρίζει ότι με τη χρήση του fundamental growth μπορούμε μεν να προβλέψουμε το 

growth rate για την επόμενη χρονιά, αλλά για το σύνολο της προβλεπόμενης πενταετούς 

περιόδου θα πρέπει να προβούμε σε υποθέσεις σχετικά με τη μελλοντική πορεία είτε του 

ROE είτε του ROC, ενώ τα όποια αποτελέσματα θα περιπλεχθούν ακόμη πιο πολύ σε 
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περίπτωση αρνητικών reinvestment rates ή αρνητικών αποδόσεων (ROE / ROC). 

Εξάλλου, για την κατάρτιση μιας ανάλυσης DCF απαιτούνται πολλές και ποικίλες 

υποθέσεις κι επομένως θα πρέπει αυτές να αποφεύγονται ή να περιορίζονται όταν 

καθίσταται δυνατό, ήτοι όταν είναι εφικτή η άντληση στοιχείων από έτερες πηγές.  

Επιπλέον να σημειωθεί ότι τα revenues (κύκλος εργασιών) θα αποτελέσουν τον 

βασικό πυλώνα μελλοντικών εκτιμήσεων που θα μας οδηγήσουν στον υπολογισμό των 

μελλοντικών FCF των δύο εταιριών. Κι αυτό διότι το revenue growth είναι περισσότερο 

προβλέψιμο από το earnings growth, καθώς οι λογιστικές ενέργειες έχουν μικρότερη 

επίδραση στα revenues συγκριτικά με την επίδραση που ασκούν στις άλλες λογιστικές 

παραμέτρους. Να τονισθεί δε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης (growth rate) των revenues θα 

ελαττώνεται ενώ τα τελευταία θα αυξάνονται. Επίσης τα revenues θα χρησιμοποιηθούν 

ως συγκριτικό μέγεθος για τον υπολογισμό της μελλοντικής πορείας των υπολοίπων 

λογιστικών παραμέτρων με τελικό στόχο την εύρεση των FCF. Ακόμα και για την 

εκτίμηση του non cash working capital, μπορούμε να παραλληλίσουμε την πορεία του 

με τα revenues, αντί να εξετάσουμε ενδελεχώς ένα προς ένα τα στοιχεία που το 

απαρτίζουν (πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, αποθέματα και 

προμηθευτές και λοιποί πιστωτές). Όπως ρητά αναφέρεται και στο “Valuation, measuring 

and managing the value of companies”, McKinsey & Company, σχεδόν όλα τα στοιχεία 

για τον υπολογισμό των FCF βασίζονται έμμεσα ή άμεσα στα revenues.  

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι αμφότερες οι εταιρίες (Μότορ Όϊλ & ΕΛ.ΠΕ.) 

υπάγονται στην κατηγορία των commodity companies, δηλαδή εταιριών τα κέρδη των 

οποίων προέρχονται από την παραγωγή προϊόντων (commodities) που χρησιμοποιούνται 

από άλλες εταιρίες. Τα revenues των commodity companies επηρεάζονται έντονα από τις 

μεταβολές της τιμής του προϊόντος (στην προκειμένη περίπτωση της τιμής του crude oil).  
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Πίνακας 3. Κύκλος Εργασιών & Τιμές αργού 

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Κύκλος Εργασιών 3.629.694 3.719.133 5.057.751 3.493.334 4.879.266 7.146.118 8.240.260 7.843.683 

ΕΛΠΕ 

Κύκλος Εργασιών 7.549.893 7.899.981 9.319.595 6.172.586 7.681.580 8.592.359 9.900.533 8.946.258 

Τιμές Αργού Πετρελαίου 

WTI 66,05 72,34 99,67 61,95 79,48 94,88 94,05 97,98 

Brent 65,16 72,44 96,94 61,74 79,61 111,26 111,63 108,56 

(πηγή  Statista.com) 

 

Πίνακας 4. Συντελεστής συσχέτισης Κύκλου Εργασιών & Τιμών αργού 

Ρ Brent WTI 

Μότορ Όϊλ 0,95 0,83 

ΕΛΠΕ 0,87 0,89 

 

Όπως προκύπτει και από τον παραπάνω πίνακα ο συντελεστής συσχέτισης των 

revenues της Μότορ Όϊλ για τα έτη 2006-2013 τόσο με τις τιμές του αργού πετρελαίου 

με σημείο αναφοράς το Brent, όσο και με αυτές του WTI (west texas intermediate) είναι 

0,95 και 0,83 αντίστοιχα, ενώ για την ΕΛ.ΠΕ. τα αντίστοιχα μεγέθη είναι 0,87 (Brent) 

και 0,89 (WTI). Και στις δύο περιπτώσεις οι συντελεστές συσχέτισης είναι ιδιαίτερα 

υψηλοί, καταδεικνύοντας θετική συσχέτιση στην πορεία των δύο μεγεθών (revenues – 

oil price). 

Προς αποφυγή ενστάσεων σχετικά με την προηγούμενη σύγκριση των δύο μεγεθών, 

καθώς αυτά αποτιμώνται σε διαφορετικά νομίσματα, ήτοι τα μεν revenues σε ευρώ (€), 

ενώ το αργό πετρέλαιο σε δολάρια ($), δεν κρίνεται απαραίτητο να προβούμε σε 

μετατροπή των τιμών ενός εκ των δύο μεγεθών, έστω των revenues σε δολάρια, βάσει 

της συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου.  
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(πηγή activetradermag.com, crude oil & currencies, 2014)  

 

Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα υπάρχει σαφής και έντονη συσχέτιση του 

ευρώ με την τιμή του αργού πετρελαίου. Η ως άνω συσχέτιση τονίζεται σε πολλές 

οικονομικές ιστοσελίδες 7. Επομένως και στις δύο υπό εξέταση εταιρίες, ως commodity 

companies, υπάρχει και η δυνατότητα εκτίμησης της μελλοντικής πορείας των revenues 

με τη χρήση συμβολαίων futures αργού πετρελαίου, παλινδρομώντας τα δύο μεγέθη 

(revenues - oil price) και αντικαθιστώντας κάθε φορά στην εξίσωση την τιμή του future 

συμβολαίου για την αντίστοιχη εξεταζόμενη περίοδο. Στην παρούσα διατριβή δεν θα 

εκτιμηθεί η μελλοντική πορεία των revenues των εξεταζόμενων εταιριών με τη 

συγκεκριμένη μέθοδο, καθώς, όπως διαπιστώθηκε σε σχετικές εργασίες 8, δεν υπάρχει 

ισχυρή προβλεπτική ικανότητα των μελλοντικών τιμών spot του αργού πετρελαίου (παρά 

μόνο για τρεις έως δώδεκα μήνες) από τις εκάστοτε σημερινές τιμές διαπραγμάτευσης 

των future συμβολαίων.   

 

 

 

                                                 
7 Βλ. σχετικά σε themarketmogul.com/the euro-dollar and oil price correlation, bloomberg.com/euro’s 

growing ties to oil only encourage bears seeing parity & most important correlation now is euro and oil, 

tradingnrg.com/the rising relation between crude oil and USD/euro 1999-2010, καθώς και στο working 

paper του Πανεπιστημίου του Innsbruck, crude oil price and the euro-dollar exchange rate: a forecasting 

exercise, Jesus Crespo, Cuaresma & Andreas Breitenfellner. 
8 Βλ. εργασίες με οικείο θέμα: “What do we learn from the crude oil futures”, Ron Alquist, Lutz Kilian, 

University of  Michigan/ “Do oil futures prices help predict future oil prices?”, federal reserve bank of 

San Francisco Economic Letter/ “The predictive content of commodity futures”, Menzie D. Chinn, 

Olivier Coibion, Journal of Futures Markets/ “Do commodity futures help forecast spot prices”, David 

A. Reichsfeld and Shaun K. Roache, IMF working paper/ “Crude oil futures: a crystal ball”, Ron Alquist 

and Elif Arbatli, Bank of Canada review.  
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Μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου (weighted average cost of capital - WACC) 

 

WACC = kd * (1-t) *  
D

V
 + ke *  

E

V
                          (2.9) 

 

kd = κόστος δανείων 

t = φορολογικός συντελεστής 

D/V = δείκτης δανείων προς συνολικά κεφάλαια 

Ε/V = δείκτης ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά 

ke = κόστος ιδίων κεφαλαίων (cost of equity) 

Το WACC αποτελεί το προεξοφλητικό επιτόκιο (discount rate) που μετατρέπει την 

αναμενόμενη μελλοντική απόδοση τόσο των FCF όσο και της ΤV σε παρούσα αξία, ενώ 

μπορεί να εκληφθεί και ως το κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου, δηλαδή τι θα επιθυμούσε 

να κερδίσει ένας επενδυτής από μια διαφορετική επένδυση με τα ίδια χαρακτηριστικά 

κινδύνου. Το WACC υπολογίζεται σταθμίζοντας τις πηγές χρηματοδότησης μιας 

εταιρίας, δάνεια και ίδια κεφάλαια (debt and equity) και συνεπώς αντικατοπτρίζει τόσο 

τον επιχειρηματικό όσο και τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο (business and financial risk) 

που αντιμετωπίζει ο επενδυτής. 

 

Κόστος Δανεισμού 

 

Το κόστος δανείων (cost of debt) αντικατοπτρίζει τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει ο 

εκάστοτε δανειστής  αναφορικά με την αθέτηση των υποσχόμενων πληρωμών τόκων και 

της αποπληρωμής κεφαλαίου, κόστος που υπολογίζεται μετά από φόρους, καθώς 

υπάρχουν διάφορες φορολογικές ελαφρύνσεις που άπτονται του δανεισμού, καθώς το 

φορολογητέο εισόδημα της εταιρίας υπολογίζεται αφού πρωτίστως αφαιρεθούν οι τόκοι 

(tax deduction effect).  Για τις περισσότερες εταιρίες το μετά φόρων κόστος δανείων θα 

είναι σημαντικά μικρότερο από το κόστος ιδίων κεφαλαίων, διότι τα δανειακά κεφάλαια 

μιας εταιρίας είναι λιγότερα επικίνδυνα από τα ίδια, κι επιπρόσθετα υπάρχει φορολογική 

επιβάρυνση που σχετίζεται με τα δανειακά, συγκριτικά με τα ίδια κεφάλαια. Για την 

εύρεση του cost of debt υπάρχουν οι εξής τρεις τρόποι:  

 

1. Αν η εταιρία έχει προχωρήσει στην έκδοση κάποιου ομολόγου, υπολογίζεται η 

απόδοση στη λήξη (yield to maturity) αυτού, και όχι το τοκομερίδιό του (coupon rate), 

επειδή η απόδοση στη λήξη αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο η αγορά εκλαμβάνει 
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τις υπάρχουσες συνθήκες κινδύνου που αντιμετωπίζει η εταιρία, ενώ το coupon rate έχει 

ορισθεί βάσει παρελθοντικών συνθηκών.  

 

2. Ο δεύτερος τρόπος περιλαμβάνει την παρακάτω εξίσωση και βασίζεται στο 

αποτέλεσμα αυτής: 

Cost of debt = (rf + default spread)*(1 - t)                       (2.10) 

rf = επιτόκιο μηδενικού κινδύνου (risk free rate) 

Το default spread ορίζεται από  τη βαθμολόγηση της εταιρίας από τους οίκους 

αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Αν δεν υπάρχει αξιολόγηση της εταιρίας από 

κάποιον οίκο, τότε το default spread υπολογίζεται μέσω του δείκτη interest coverage 

ratio =   
Operating Income

Interest Expenses
 , το αποτέλεσμα του οποίου εξετάζεται συγκριτικά με τη 

διαβάθμιση που ορίζεται από τους οίκους αξιολόγησης, ώστε να βρεθεί το 

default spread. 

 

3. Σε περίπτωση που η εταιρία δεν έχει προβεί σε έκδοση ομολόγου πρόσφατα, ώστε 

να υπολογισθεί η απόδοση στη λήξη ή δεν μπορεί να προσδιορισθεί η κατάταξη της 

πιστοληπτικής της ικανότητας, τότε χρησιμοποιείται ο δείκτης 

interest expense to debt ratio =    
Interest Expenses

longterm debt + shorterm debt
          (2.11). 

 

Κόστος ιδίων κεφαλαίων 

 

Το κόστος ιδίων κεφαλαίων (cost of equity) είναι η απαιτούμενη απόδοση που 

επιθυμούν να έχουν οι επενδυτές από την αγορά μετοχών της εταιρίας. Είναι δηλαδή το 

επιτόκιο απόδοσης που ζητά ο επενδυτής, ώστε να μην επενδύσει σε άλλο κεφαλαιουχικό 

στοιχείο με τον ίδιο κίνδυνο. Αντίθετα με το debt, το οποίο συνοδεύεται από ένα σαφές 

κόστος που εκφράζεται με τη μορφή επιτοκίου (interest rate), το equity συνοδεύεται από 

κόστος το οποίο υπονοείται και δεν είναι δυνατόν να παρατηρηθεί. Στο σύνολο της 

σχετικής βιβλιογραφίας, η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του cost of 

equity είναι το υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιουχικών στοιχείων (capital asset pricing 

model-CAPM). Να αναφερθεί εδώ ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι υπολογισμού του Κe, 

όπως η arbitrage pricing theory και το three-factor model των Fama και French. Καθώς 

όμως στη βιβλιογραφία δεν χρησιμοποιούνται οι δύο προηγούμενες μέθοδοι αλλά το 

CAPM, τότε και στην παρούσα εργασία κρίνεται σκόπιμο και χρήσιμο να υπολογιστεί το 
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Κe βάσει του CAPM. Σύμφωνα λοιπόν με το CAPM, οι επενδυτές πρέπει να 

αποζημιωθούν για την ανάληψη του συστηματικού κινδύνου που αναλαμβάνουν. 

ke = rf + b(rm + rf)                                                                          (2.12) 

rf = επιτόκιο μηδενικού κινδύνου (risk free rate) 

b = συντελεστής βήτα (beta coefficient) 

(rm -rf) = market premium, rm = απόδοση αγοράς (market return). 

 

Επιτόκιο μηδενικού κινδύνου  

 

Το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου (rf) είναι η αναμενόμενη απόδοση μιας 

μακροχρόνιας εγγυημένης επένδυσης, και άρα ουσιαστικά η αναμενόμενη απόδοση είναι 

και η πραγματική απόδοση της επένδυσης. Εφόσον οι μόνες οντότητες που δεν μπορούν 

να θεωρηθούν αφερέγγυες εκ των προτέρων είναι τα κράτη, χρησιμοποιείται ως ακίνδυνο 

επιτόκιο η απόδοση κρατικών ομολόγων, δέκα ή τριάντα ετών αντίστοιχα. Λόγω της 

κατάστασης που επικρατεί όμως στην ελληνική οικονομία κυρίως μετά το έτος 2010, 

ήτοι μετά τον αποκλεισμό της χώρας από τις αγορές και την καταβαράθρωση της 

πιστοληπτικής της ικανότητας, το ελληνικό κράτος προέβη μετά από τέσσερα χρόνια 

αποκλεισμού σε έκδοση πενταετούς ομολόγου μόλις το έτος 2014. Γι’ αυτό το λόγο 

άλλωστε πολλοί αναλυτές και ακαδημαϊκοί χρησιμοποιούν ως ακίνδυνο επιτόκιο το 

επιτόκιο γερμανικών κρατικών ομολόγων.   

 

Συντελεστής βήτα  

 

Ο συντελεστής βήτα (beta coefficient) αποτελεί το συστηματικό ή μη δυνάμενο να 

διαφοροποιηθεί κίνδυνο της εταιρίας. Είναι το στατιστικό μέτρο ποσοτικοποίησης του 

κινδύνου μιας επένδυσης σε σχέση με την αγορά, αφού καταδεικνύει την ευαισθησία της 

απόδοσης μιας μετοχής στης διακυμάνσεις της αγοράς. Η αγορά έχει beta ίσο με ένα (1), 

άρα μετοχή με το ίδιο βήτα θα έχει απόδοση ίση με αυτήν της αγοράς. Μετοχή με beta 

μεγαλύτερο από 1 (beta > 1) αποτελεί ένδειξη μεγαλύτερου συστηματικού κινδύνου από 

την αγορά, ενώ αν το beta είναι μικρότερο του 1 (beta < 1), τότε ο συστηματικός κίνδυνος 

είναι μικρότερος.  

Έστω ότι μια μετοχή έχει beta ίσο με δύο (beta = 2), τότε μια πτώση του γενικού 

δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά ποσοστό 10 %, θα συνεπάγεται μια πτώση της 

μετοχής κατά 20 %. Υπάρχει επίσης η σπάνια περίπτωση ο συντελεστής βήτα να έχει 
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αρνητικές τιμές, με πιο σύνηθες παράδειγμα το χρυσό 9. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ο 

τρόπος υπολογισμού του βήτα είναι μέσω της παλινδρόμησης των αποδόσεων της 

μετοχής έναντι αποδόσεων κάποιου χρηματιστηριακού δείκτη, η δε μέθοδος που 

χρησιμοποιείται για την παλινδρόμηση είναι η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων 

(ordinary least squares). Ουσιαστικά παλινδρομούμε την εξίσωση της ευθείας y = a + 

b*x, όπου x είναι οι αποδόσεις της αγοράς (ανεξάρτητη μεταβλητή) και y οι αποδόσεις 

της μετοχής (εξαρτημένη μεταβλητή), ενώ η κλίση της ευθείας μετρά ουσιαστικά την 

κίνηση της μετοχής σε κάθε κίνηση της αγοράς. Οι παρατηρήσεις που χρησιμοποιούνται, 

όπου παρατηρήσεις οι αποδόσεις μετοχής και αγοράς, έχουν συνήθως βάθος πενταετίας 

και μπορεί να είναι ημερήσιες, εβδομαδιαίες ή μηνιαίες. Το μειονέκτημα της μεθόδου 

είναι πως τα αποτελέσματα θα άπτονται στο παρελθόν, αφού χρησιμοποιούνται ιστορικά 

δεδομένα.       

Καθόσον η εταιρία αποτιμάται σε μελλοντική βάση, άρα και ο συντελεστής βήτα θα 

πρέπει να καταδεικνύει το μελλοντικό συστηματικό κίνδυνο. Υπάρχουν πολλές 

προτάσεις για εναλλακτικούς τρόπου υπολογισμού με πιο γνωστή αυτή που χρησιμοποιεί 

πρακτικές βασισμένες στα options και προϋποθέτει πως η εταιρία έχει options που 

διαπραγματεύονται 10 . Όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω, παρά τα όποια 

μειονεκτήματα που προκύπτουν από την εύρεση του βήτα μέσω παλινδρόμησης, αυτή 

είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος που υποστηρίζεται από τη θεωρία και προκύπτει από 

την οικεία βιβλιογραφία 11 . Ενώ η ίδια μέθοδος εμφαίνεται και σε σχετικές βάσεις 

δεδομένων 12 και χρησιμοποιείται ευρέως από εταιρίες παροχής επενδυτικών εργαλείων 

13.    

 

Πριμ κινδύνου αγοράς  

 

To πριμ κινδύνου αγοράς (market risk premium) ορίζεται ως εκείνο το πριμ που 

απαιτούν οι επενδυτές για την τοποθέτηση των κεφαλαίων τους σε περιουσιακά στοιχεία 

(assets), ή, πιο συγκεκριμένα, μετοχές, που φέρουν κίνδυνο έναντι του ακίνδυνου 

επιτοκίου. Η ποσοτικοποίηση αυτής της διαφοράς (rm -rf) είναι γνωστή λοιπόν ως market 

                                                 
9 Βλ. σχετικά στην ιστοσελίδα aswathdamodamodaran.blogspot/can betas be negative? 
10 Βλ. Harvard Business Review, What’ s your real cost of capital?, James J. McNulty, Tonh D. Yeh, 

William S. Schulze and Michael H. Lubatkin. 
11 Βλ. το σχετικό working paper του Pablo Fernandez, Betas used by professors: a survey with 2.500 

answers, IESE Business School. 
12 Βλ. Bloomberg, Thomson Reuters, Factseτ. 
13 Όπως π.χ. MSCI BARRA και η Ibbotson (πρώην μέλος της Morningstar). 
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risk premium. Η προσαύξηση του mrp εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, με 

σημαντικότερο αυτόν που σχετίζεται με τις αποδόσεις της κεφαλαιαγοράς και την 

κατάσταση της οικονομίας εν γένει. Τόσο οι επαγγελματίες επί των χρηματοοικονομικών 

όσο και οι ακαδημαϊκοί συχνά διαφωνούν ως προς τη χρονική περίοδο που πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί για την άντληση δεδομένων, με σκοπό την εξεύρεση  της απόδοσης της 

αγοράς (market return – rm).  

Ειδικότερα, στο Valuation, “Measuring and managing the value of companies”, 

McKinsey & Company, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι καμία από τις μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του mrp δεν δύναται να προβεί σε ακριβή και 

εντελώς ασφαλή εκτίμησή του. Ο Α. Damodaran για τον υπολογισμό του market return 

του δείκτη Hang Seng (Hong Kong) χρησιμοποιεί την απόδοση του γεωμετρικού μέσου 

(average geometric return),[ (τελική τιμή/αρχική τιμή)1/n -1]. Επειδή τα τελευταία έτη 

τόσο στο ελληνικό Χρηματιστήριο όσο και γενικά στην ελληνική οικονομία κυριαρχεί 

μια συνεχής πτωτική τάση, με συνέπεια ο υπολογισμός του market return να οδηγήσει σε 

αρνητικό αποτέλεσμα, γεγονός που θα οδηγήσει με τη σειρά του και σε αρνητικό market 

risk premium, το οποίο δεν έχει καμία οικονομική λογική14, επισημαίνεται ότι για τους 

υπολογισμούς τόσο του market risk premium όσο και του rf, θα αντληθούν στοιχεία από 

το working paper των Pablo Fernandez, Javier Aguirreamalba & Pablo Linares, “Market 

risk premium and risk free rate used for 51 countries in 2013”, IESE Business School. Η 

ως άνω λογική υποστηρίζεται και από τη βιβλιογραφία, καθώς οι ακαδημαϊκοί αντλούν 

στοιχεία από εταιρίες παροχής χρηματοοικονομικών πληροφοριών (π.χ. Bloomberg, 

Thomson Reuters, Ibbotson) ή χρησιμοποιούν κάποια «standard» ποσοστά τα οποία 

θεωρούν ότι αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. 

    

Σταθμίσεις  

 

Όπως υποδηλώνεται και από την ονομασία του μέσου σταθμικού κόστους 

κεφαλαίου, το τελευταίο τμήμα που πρέπει να υπολογιστεί για την εύρεση του WACC 

είναι οι σταθμίσεις (βάρη) των πηγών χρηματοδότησης (debt and equity) στην εξίσωση. 

Ο δείκτης που θα χρησιμοποιηθεί είναι ο εξής: total debt to capital = 
Total debt

Total debt +Equity
 , ως 

στάθμιση του cost of debt, ενώ για το cost of equity θα είναι:  
Equity 

Total debt + Equity
 . Ο δείκτης 

                                                 
14 Βλ. working paper “Market risk premium: required, historical and expected”, Pablo Fernandez, IESE 

Business School. 
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υπάγεται στους δείκτες μόχλευσης (leverage) μια εταιρίας και σηματοδοτεί την 

κεφαλαιακή διάρθρωση αυτής. Για τον υπολογισμό του δείκτη θα χρησιμοποιηθούν τόσο 

τα βραχυχρόνια όσο και τα μακροχρόνια δάνεια (shor𝑡 − term debt, long − term debt) 

15, αν και τις περισσότερες φορές δεν λογίζονται τα βραχυπρόθεσμα δάνεια αλλά μόνο τα 

μακροπρόθεσμα. Ο υπολογισμός των δεικτών πρέπει να βασίζεται στη στοχευμένη 

κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρίας (target capital structure), η οποία υπολογίζεται είτε 

εξετάζοντας τους αντίστοιχους ιστορικούς δείκτες είτε εξετάζοντας την κεφαλαιακή 

διάρθρωση ανταγωνιστικών εταιριών. 

 

Τελική Αξία  

 

Το τελικό συστατικό για την αποτίμηση μιας εταιρίας βάσει της μεθόδου DCF είναι 

ο υπολογισμός της τελικής της αξίας (terminal value). Η μέθοδος DCF βασίζεται στον 

υπολογισμό των παρουσών αξιών των μελλοντικών FCF μιας εταιρίας, κι επειδή, είτε 

είναι αδύνατον να υπολογισθούν οι μελλοντικές FCF στο διηνεκές, είτε δεν θεωρείται ότι 

οι εταιρίες έχουν πεπερασμένη διάρκεια ζωής, αντίστοιχη με την περίοδο πρόβλεψης των 

μελλοντικών FCF (5 ή 10 έτη), αλλά υπάρχει συνέχιση της δραστηριότητας τους (going 

concern), πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα μέγεθος το οποίο περικλείει την αξία της εταιρίας 

πέραν της περιόδου πρόβλεψης και αυτό ορίζεται ως terminal value. Επομένως, η 

terminal value αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο μέρος της συνολικής αξίας μιας εταιρίας κατά 

την ανάλυσή της με τη μέθοδο DCF, και δη συχνά η terminal value (εφεξής tv) αποτελεί 

τα τρία τέταρτα (¾) ή και περισσότερο της συνολικής αξίας. Για τον υπολογισμό της tv 

υπάρχουν δύο μέθοδοι, ήτοι η  μέθοδος με τη χρήση κάποιου πολλαπλασιαστή (exit 

multiple method), όπου οι πιο συνήθεις πολλαπλασιαστές είναι οι αριθμοδείκτες P/E και 

EV/EBITDA, και δευτερευόντως η μέθοδος της διηνεκούς ανάπτυξης (perpetuity growth 

method), η οποία και χρησιμοποιείται εκτενέστερα. Κατά τη δεύτερη μέθοδο ισχύει:  

ΤV = 
FCFn (1+g)

WACC−g
 , όπου:                                         (2.13) 

FCFn = η FCF του τελευταίου έτους πρόβλεψης  

g = ο ρυθμός ανάπτυξης που έχει προσδιορισθεί κατά το τελευταίο έτος 

WACC = μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου.  

Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι, αν θεωρηθεί πως η εταιρία δεν θα συνεχίσει τη 

δραστηριότητά της, θα πρέπει να υπολογισθεί η αξία ρευστοποίησής (liquidation value) 

                                                 
15 Βλ. σχετικά την εργασία του George A. Plesko, The role of short-term debt in capital structure, MIT. 
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της. Ως επί το πλείστον η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της tv είναι 

αυτή της perpetuity growth, καθώς η πρώτη μέθοδος είναι ασύμβατη με την έννοια της 

εσωτερικής αξίας (intrinsic value) και μετατρέπει την αποτίμηση σε σχετική (relative) 16. 

Όπως διαφαίνεται στην εξίσωση της δεύτερης μεθόδου, ο ρυθμός ανάπτυξης (growth 

rate) παίζει σημαντικό ρόλο κατά τον υπολογισμό της tv, οπότε και θα πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή στο growth rate κατά το τελευταίο έτος πρόβλεψης. Εφόσον καμία 

εταιρία δεν μπορεί να αναπτύσσεται επ’ αόριστον με ρυθμούς μεγαλύτερους από αυτούς 

της οικονομίας στην οποία δραστηριοποιείται, ως γενικός κανόνας ορίζεται ότι το growth 

rate κατά το τελευταίο έτος πρόβλεψης δεν μπορεί να είναι υψηλότερο από αυτό της 

συνολικής οικονομίας.      

 Ο δε υπολογισμός της αξίας της επιχείρησης (enterprise value - EV) είναι το 

άθροισμα των παρουσών αξιών των μελλοντικών FCF και της terminal value. Επειδή 

όμως ενδιαφερόμαστε για την εύρεση της εσωτερικής αξίας (intrinsic value) της μετοχής 

των δύο υπό εξέταση εταιριών, θα πρέπει πρωτίστως να υπολογισθεί η αξία των ιδίων 

κεφαλαίων (equity value). Από την enterprise value θα πρέπει να αφαιρεθούν τα συνολικά 

δάνεια (βραχυχρόνια και μακροχρόνια), τα δικαιώματα μειοψηφίας και να προστεθούν 

τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ισοδύναμα αυτών, δηλαδή: Equity value = EV −

Total debt − minority interest + cash and cash equivalents . Τέλος, για την εύρεση 

της εσωτερικής αξίας της μετοχής, η equity value θα διαιρεθεί με τον αριθμό των κοινών 

μετοχών της εταιρίας: Implied share price = 
equity value

number of shares
. Να επισημανθεί ότι αν οι 

εταιρίες προσφέρουν δικαιώματα προαίρεσης επί των μετοχών τους (employee stock 

options), που είναι πάντα call και έχουν συνήθως αναλογία ένα προς ένα (δηλ. 1 employee 

stock option προς 1 μετοχή), αυτά θα πρέπει να προσμετρηθούν στον αριθμό των 

μετοχών, μόνο αν είναι in-the-money. Στην περίπτωση των εξεταζόμενων εταιριών, 

Μότορ Όϊλ & ΕΛ.ΠΕ., η μεν πρώτη δεν παρέχει employee stock options, ενώ η δεύτερη 

παρέχει αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν εξασκηθεί, όπως προκύπτει από τις τελευταίες 

ετήσιες οικονομικές εκθέσεις κατά αντιστοιχία.   

  

 

 

 

                                                 
16 Βλ. και A. Damodaran, The little book of valuation. 
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2.2 ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (DIVIDEND DISCOUNT 

MODEL - DDM) 

 

Όταν ένας επενδυτής αγοράζει μια μετοχή, οι ταμειακές ροές (cash flows) που 

αναμένει να λάβει είναι δύο ειδών, μερίσματα (dividends) κατά τη διάρκεια κράτησης 

της μετοχής και την αναμενόμενη τιμή της στο τέλος της περιόδου κράτησης (πώληση 

μετοχής). Το απλούστερο μοντέλο για την εύρεση της εσωτερικής αξίας μιας μετοχής 

είναι το μοντέλο προεξόφλησης μερισμάτων. Η λογική του μοντέλου αυτού συνίσταται 

στην αρχή της παρούσης αξίας (present value), δηλαδή η αξία κάθε περιουσιακού 

στοιχείου (asset) ισούται με την παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών 

ταμειακών ροών του, προεξοφλημένων με εκείνο το επιτόκιο που αντικατοπτρίζει τον 

κίνδυνο αυτών των ροών. Ούτως ή άλλως και η λογική στην οποία βασίζεται η μέθοδος 

DCF πηγάζει από αυτό το μοντέλο. Ειδικότερα: 

 

Αξία μετοχής (share value) =∑
ΕDPSt

(1+ke) t

t=+∞

t=1
                  (2.14) 

 

ΕDPS = αναμενόμενα μερίσματα (expected dividends per share) 

ke= κόστος ιδίων κεφαλαίων (cost of equity) 

Για την εύρεση των expected dividends προβαίνουμε σε υποθέσεις σχετικά με το 

μελλοντικό ρυθμό ανάπτυξης των κερδών και του payout ratio, το οποίο είναι ίσο με 

dividends/earnings. Αναφορικά με το προεξοφλητικό επιτόκιο (ke) που χρησιμοποιείται 

στον ως άνω τύπο, αυτό υπολογίζεται με βάση το CAPM. Παρακάτω θα αναφερθούμε σε 

τρεις παραλλαγές του μοντέλου.  

 

Μοντέλο Ανάπτυξης Gordon 

 

Αποτελεί την απλούστερη μορφή μοντέλου προεξόφλησης μερισμάτων. Ισχύει ο 

εξής τύπος:  

Value of stock = 
𝐷𝑃𝑆1

𝑘𝑒−𝑔
 , όπου:                             (2.15) 

       DPS0 = αναμενόμενα μερίσματα ανά μετοχή της επόμενης περιόδου = [DPS1*(1+g)] 

ke = απαιτούμενη απόδοση των επενδυτών και 

g = ρυθμός ανάπτυξης (growth rate) των μερισμάτων στο διηνεκές.  
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Το Gordon growth model χρησιμοποιείται για την αποτίμηση των μετοχών εταιριών 

που βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση (steady state), δηλαδή ώριμων εταιριών (mature 

companies), τα μερίσματα των οποίων αναπτύσσονται στον ίδιο ρυθμό για πάντα. Να 

σημειωθεί εδώ ότι και η λογική υπολογισμού της terminal value (στην ανάλυση DCF) 

έγκειται στο ίδιο μοντέλο. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η χρήση του μοντέλου περιορίζεται 

μόνο σε εταιρίες που βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση και ο ρυθμός ανάπτυξής τους 

δεν αναμένεται να παρουσιάσει ιδιαίτερες διακυμάνσεις. Η υπόθεση πως το growth rate 

των μερισμάτων αναμένεται να είναι σταθερό στο διηνεκές, είναι δύσκολο να 

υποστηριχθεί από τον εκάστοτε αναλυτή, δεδομένης της μεταβλητότητας που 

παρουσιάζουν τα κέρδη των εταιριών. Επομένως, το μοντέλο είναι αρκετά ευαίσθητο στα 

δεδομένα τα οποία εισάγουμε για τον υπολογισμό της τιμής της μετοχής. 

Σύμφωνα και με όσα αναπτύχθηκαν στο προηγούμενο υποκεφάλαιο, στην ανάλυση 

DCF, σχετικά με το ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας (ονομαστικός ρυθμός ανάπτυξης = 

πραγματικός ρυθμός + πληθωρισμός), για το ρυθμό ανάπτυξης των μερισμάτων μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν είτε οι εκτιμήσεις των ειδικών αναλυτών είτε να αντληθούν 

πληροφορίες από τα θεμελιώδη (fundamentals) στοιχεία μιας εταιρίας. Κατά τη δεύτερη 

μεθοδολογία θα έχουμε: 

 

expected growth rate = (1 – payout ratio) • ROE  ή                    (2.16)  

                                   = (retention ratio) • ROE   

payout ratio = 
μερίσματα ανά μετοχή

κέρδη ανά μετοχή
 ή  

dividends

net income
                            (2.17) 

 

retention ratio = 
net income− dividends

net income
 ή  1 − payout ratio           (2.18) 

ROE = απόδοση ιδίων κεφαλαίων. 

Οι παραπάνω μέθοδοι υπολογισμού του ρυθμού ανάπτυξης μερισμάτων ισχύουν για 

όλες τις παραλλαγές του DDM.  
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D𝐢𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧𝐝 discount model 2 σταδίων  

     

Po = ∑
DPSt

(1+ke,hg) t

t=n

t=1
 + 

Pn

(1+ke,hg) n
 , όπου Pn =  

DPSnt1

(ke,st − gn)
             (2.19) 

 

DPSt = αναμενόμενα μερίσματα ανά μετοχή το χρόνο t 

ke = cost of equity        

       (hg = υψηλός ρυθμός ανάπτυξης, st = σταθερός ρυθμός ανάπτυξης) 

Pn = τιμή μετοχής στο έτος n (terminal value) 

gn = σταθερός ρυθμός ανάπτυξης το έτος n 

 

Το μοντέλο των δύο σταδίων βασίζεται στη χρήση δύο διαφορετικών ρυθμών 

ανάπτυξης, ήτοι έναν αρχικά ακραίο ρυθμό ανάπτυξης, ως επί το πλείστον υψηλό, που 

διαρκεί n χρόνια, κι έναν σταθερό, ο οποίος διαρκεί για πάντα. Όπως αναφέρθηκε και 

στο Gordon growth model, έτσι και στην προκειμένη περίπτωση, ο τελικός ρυθμός 

ανάπτυξης (gn) δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ονομαστικό ρυθμό ανάπτυξης της 

οικονομίας. Το μοντέλο των δύο σταδίων βρίσκει μεγαλύτερη εφαρμογή σε εταιρίες που 

έχουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, οι οποίοι αναμένεται να διαρκέσουν για κάποια 

χρόνια, ώσπου κάποια στιγμή  στο μέλλον αυτοί οι ρυθμοί θα διακοπούν και η εταιρία 

θα αναπτύσσεται με έναν σταθερό ρυθμό. Περιπτώσεις τέτοιων εταιριών δύνανται να 

αποτελούν εταιρίες που έχουν κατοχυρώσει κάποια πατέντα με σχετικό δίπλωμα 

ευρεσιτεχνίας και διατηρούν τα δικαιώματα χρήσης αυτής για κάποιο χρονικό διάστημα, 

οπότε δεν παρουσιάζουν αρχικούς υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Άλλη κατηγορία 

εταιριών μπορεί να είναι αυτές που απολαμβάνουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης λόγω 

αδυναμίας εισόδου ανταγωνιστών στον κλάδο που δραστηριοποιούνται. Αδυναμίες του 

μοντέλου δύο σταδίων αφορούν κυρίως το χρονικό προσδιορισμό της περιόδου ύπαρξης 

υψηλού ρυθμού ανάπτυξης, την απότομη μεταβολή από υψηλό ρυθμό ανάπτυξης σε 

σταθερό και τέλος το συγκεκριμένο μοντέλο υποεκτιμά εταιρίες που κρατούν μετρητά 

και που προβαίνουν σε διανομές μικρής ποσότητας των χρημάτων τους σε μερίσματα.   
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Το μοντέλο Η 

 

Po = 
DPSο • (1+𝑔𝑛)

(Ke − gn)
  + 

DPSο • H (g𝑎−𝑔𝑛)

(Ke − gn)
                                      (2.20) 

Po = παρούσα τιμή μετοχής  

DPSo = μέρισμα ανά μετοχή το χρόνο t = o 

ke = cost of equity  

ga = αρχικός ρυθμός ανάπτυξης μερισμάτων 

gn = ρυθμός ανάπτυξης μερισμάτων στο διηνεκές  

Η = είναι το μισό της περιόδου υψηλής ανάπτυξης (έστω περίοδος high growth 6 

έτη, τότε Η = 3). 

Το μοντέλο Η είναι μοντέλο δύο σταδίων, αλλά αντίθετα με το προηγούμενο 

μοντέλο, το οποίο προϋποθέτει ότι κατά την αρχική περίοδο ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης 

παραμένει σταθερός καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου ώσπου απότομα μεταβάλλεται 

σε σταθερό εις το διηνεκές, εδώ ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης φθίνει γραμμικά μέχρι να 

φτάσει σε έναν σταθερό ρυθμό. Επιπροσθέτως, σε αντίθεση με το προηγούμενο μοντέλο 

δύο σταδίων, το παρόν μοντέλο προϋποθέτει ότι τόσο το payout ratio όσο και το cost of 

equity παραμένουν διαχρονικά σταθερά δίχως να επηρεάζονται από τις μεταβολές του 

ρυθμού ανάπτυξης. Το μοντέλο Η προτιμάται κυρίως για εταιρίες οι οποίες 

αναπτύσσονται ακραία αρχικώς αλλά αυτός ο υψηλός ρυθμός φθίνει σταδιακά ώσπου 

τελικά οι εταιρίες φτάνουν σε μία σταθερή κατάσταση (steady state). 

    

D𝐢𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧𝐝 discount model 3 σταδίων     

  

Po =∑
EPSo •(1+ga) t•𝑃𝑅𝑎

(1+Ke,hg) t

t=n1

t=1
 +  ∑

DPSt 

(1+Ke,t) t

t=n2

t=n1+1
+

EPSn2 •(1+gn)•𝑃𝑅n

(Ke,st − gn)•(1+r)n  ,     (2.21)    

 

   περίοδος υψηλής ανάπτυξης         μετάβαση        περίοδος σταθερής ανάπτυξης 

 

EPSt = κέρδη ανά μετοχή το χρόνο t 

DPSt = μερίσματα ανά μετοχή το χρόνο t 

ga = ρυθμός ανάπτυξης σε high growth 

gn = ρυθμός ανάπτυξης σε stable growth 

PRa = payout ratio in high growth  

PRn = payout ratio in stable growth  
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ke = cost of equity in high growth (hg), transition (t), stable growth (st)                   

r = απαιτούμενη απόδοση του ROE. 

 

Το μοντέλο τριών σταδίων συνδυάζει χαρακτηριστικά του μοντέλου δύο σταδίων 

και του μοντέλου Η. Στο αρχικό στάδιο επιτρέπεται υψηλός ρυθμός ανάπτυξης, έπεται 

μία μεταβατική περίοδος όπου ο ρυθμός φθίνει γραμμικά ώσπου να καταλήξει σε έναν 

σταθερό ρυθμό. Από όλα τα μοντέλα που έχουν παρουσιασθεί είναι το πιο γενικό, καθώς 

δεν επιβάλλονται περιορισμοί στο payout ratio. Παρά την απουσία κάποιων περιορισμών 

που συναντώνται στα υπόλοιπα μοντέλα, το μεγάλο μειονέκτημα του μοντέλου τριών 

σταδίων είναι η εισαγωγή πολλών δεδομένων για την εύρεση της αξίας της μετοχής. Η 

ευελιξία που προσφέρει το παρόν μοντέλο, το κάνει χρήσιμο για την αποτίμηση της 

μετοχής σχεδόν κάθε εταιρίας, ανεξαρτήτως αν βρίσκεται σε περίοδο ταχείας ανάπτυξης 

(high growth) ή σε σταθερή κατάσταση (stable state – mature companies). Πρακτικά 

όμως βρίσκει καλύτερη εφαρμογή σε εταιρίες τα κέρδη των οποίων αναπτύσσονται με 

υψηλούς ρυθμούς. 

Όπως υποστηρίζεται, “valuation is art not science”, αλλά το μοντέλο προεξόφλησης 

μερισμάτων, με τις όποιες παραλλαγές του, πιθανότατα να ξεπερνά και τα όρια της 

«τέχνης», καθώς ο εκάστοτε αναλυτής καλείται να προβεί σε μία σειρά υποθέσεων, ήτοι 

να ορίσει το ρυθμό ανάπτυξης μερισμάτων και να θεωρήσει ότι είναι διαχρονικά 

σταθερός, όπως στην περίπτωση του Gordon growth model, ή θα πρέπει συνάμα να 

προσδιορίσει τη διάρκεια της περιόδου υψηλού ρυθμού ανάπτυξης και το πότε η εταιρία 

θα μεταβεί σε έναν σταθερό ρυθμό, αναφορικά με τα μοντέλα 2 ή 3 σταδίων. Επίσης, θα 

πρέπει να προβεί σε υποθέσεις σχετικά με τη μεταβολή των μεγεθών που αφορούν το 

payout ratio, το cost of equity, να προσδιορίσει δηλαδή το πώς θα μεταβληθούν το 

ακίνδυνο επιτόκιο, η απόδοση της αγοράς και ο συντελεστής β.  

Όλα τα ανωτέρω αποτελούν αδυναμίες των μοντέλων πολλαπλών σταδίων. Για 

παράδειγμα οι εξεταζόμενες εταιρίες (Μότορ Όϊλ & ΕΛ.ΠΕ.) από την πρώτη χρονιά 

διαπραγμάτευσης των μετοχών τους στο Χ.Α. (2001 & 1998 αντίστοιχα), διανέμουν 

μερίσματα στους μετόχους τους διαχρονικά, χωρίς όμως αυτά να καταδεικνύουν την 

ύπαρξη ενός συγκεκριμένου μοτίβου, αφού υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις των 

μερισμάτων που διανέμουν από χρονιά σε χρονιά, και άρα είναι δύσκολο να συναχθεί 

ένα ασφαλές συμπέρασμα, αναφορικά με το μελλοντικό ρυθμό ανάπτυξής τους. 

Επιπλέον, δεν μπορούν να αποφευχθούν και οι περίοδοι κατά τις οποίες οι εταιρίες δεν 

θα διανείμουν καθόλου μερίσματα, όπως συνέβη το 2013 στην περίπτωση της ΕΛ.ΠΕ., 
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κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ. λόγω των ζημιών που παρουσίασε η εταιρία κατ’ 

αυτό το έτος. Να σημειωθεί ότι η μερισματική πολιτική μιας εταιρίας δεν συνάδει ευθέως 

με τα κέρδη/ζημίες που παρουσιάζει, αλλά από τα αποτελέσματα εις νέον (retained 

earnings), καθώς από εκεί αντλούνται τα κεφάλαια για την πληρωμή των μερισμάτων. 

Τέλος, να τονισθεί ότι και στη βιβλιογραφία δεν αναφέρεται το dividend discount model 

ως βασική μέθοδος αποτίμηση των μετοχών, καθώς πολλοί αναλυτές θεωρούν τη 

συγκεκριμένη μέθοδο παρωχημένη και αποφεύγουν να τη χρησιμοποιήσουν 17. Είναι 

χαρακτηριστικό το γεγονός ότι συχνά οι θεωρητικοί και ερευνητές δεν κάνουν καν μνεία 

στη DDM, ως μέθοδο αποτίμησης των μετοχών18.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Βλ. και Α. Damodaran, Investment Valuation, 2nd edition. 
18 Βλ. χαρακτηριστικά το paper “What valuation models do analysts use?”, Efthimios G. Demirakos, 

Norman C. Strong and Martin Walker, Accounting Horizons, pp. 221-240, καθώς και paper του Ιταλικού 

Χρηματιστηρίου (Borsa Italiana), Valuation Guide, July 2004. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ  
 

Λόγω έλλειψης ικανοποιητικού αριθμού (τουλάχιστον τέσσερις) στον κλάδο 

πετρελαίου και αερίου -υπάρχουν μόνο οι δύο ως άνω εξεταζόμενες εταιρίες- δεν θα 

προβούμε σε σχετική αποτίμηση (relative valuation) των Μότορ Όϊλ και ΕΛ.ΠΕ., με 

κάποια από τις μεθόδους που υπαγορεύονται κατά τη σχετική αποτίμηση, όπως είναι η 

μέθοδος των συγκρίσιμων εταιριών (comparable companies) ή η μέθοδος σύγκρισης 

προηγούμενων συναλλαγών (precedent transactions). Αντ’ αυτού, θα προχωρήσουμε στη 

συγκριτική μελέτη συγκεκριμένων αριθμοδεικτών (ratios) των δύο εταιριών, αφού και 

στις μεθόδους της σχετικής αποτίμησης χρησιμοποιούνται πολλαπλασιαστές (multiples), 

που επί της ουσίας είναι συνάμα και αριθμοδείκτες, ενώ οι πιο διαδεδομένοι 

πολλαπλασιαστές είναι οι αριθμοδείκτες P/E, P/BY και EY/EBIDA.  

Να σημειωθεί ότι, κατά τον A. Damodaran , στο έργο του The little book of valuation, 

δεν είναι απαραίτητη η σύγκριση μεταξύ εταιριών που υπάγονται στον ίδιο κλάδο, αλλά 

αυτή δύναται να γίνει και ανάμεσα σε εταιρίες που μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά, 

όπως οι ταμειακές ροές, οι δυνατότητες ανάπτυξης και ο κίνδυνος, καθώς οι επενδυτές 

ενδιαφέρονται για την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής απόδοσης της επένδυσής τους 

με το μικρότερο δυνατό κίνδυνο, άρα όλες οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρίες 

συναγωνίζονται για το ίδιο εν δυνάμει κεφάλαιο προς επένδυση. Η πλειονότητα όμως 

των αναλυτών διαφωνεί με αυτή τη θέση, επειδή θεωρεί ότι ως συγκρίσιμες εταιρίες 

λογίζονται μόνο όσες υπάγονται στον ίδιο κλάδο. Αναφορικά με τους αριθμοδείκτες, 

υπάρχουν πέντε κύριες κατηγορίες αυτών, όπως αριθμοδείκτες ρευστότητας, 

δραστηριότητας, αποδοτικότητας, χρηματοοικονομικής διάρθρωσης και βιωσιμότητας 

και επενδυτικοί. Στην παρούσα εργασία θα προβούμε στην εξέταση ενός μείγματος 

αριθμοδεικτών από τις παραπάνω κατηγορίες, που απαιτούνται για την ανάλυση μιας 

μετοχής.  

Οι αριθμοδείκτες αντανακλούν το κλίμα που επικρατεί στην αγορά κατά την 

εκάστοτε εξεταζόμενη περίοδο, μιας και είναι πιθανό να εμφανιστούν χειρότερα 

αποτελέσματα σε περιόδους ύπαρξης κλίματος απαισιοδοξίας και γενικά παρατεταμένης 

πτωτικής πορείας στην οικονομία (bear market), ενώ αντίθετα να εμφανιστούν καλύτερα 

αποτελέσματα σε περιόδους εκτεταμένης ανοδικής πορείας και ύπαρξης αισιόδοξου 

κλίματος στην αγορά (bull market). Επίσης οι αριθμοδείκτες χαρακτηρίζονται από μικρή 
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διάρκεια ζωής, καθώς τα αποτελέσματά τους μπορούν να μεταβληθούν σε σύντομο 

χρονικό διάστημα, εν αντιθέσει με τα περισσότερο αμετάβλητα και πιο σταθερά 

αποτελέσματα της αποτίμησης της εσωτερικής αξίας που προσφέρει η ανάλυση DCF. Για 

την εξέταση των αριθμοδεικτών, θα βασιστούμε στους ορισμούς που υπαγορεύονται στο 

paper με τίτλο “Introduction to financial ratios and financial statement analysis”19, διότι 

υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των αναλυτών, αναφορικά με τα μεγέθη που 

χρησιμοποιούνται για την εύρεση του εκάστοτε αριθμοδείκτη. Ενδεικτικά να αναφερθεί 

ότι ο αριθμοδείκτης P/E των τελευταίων δώδεκα μηνών (trailing twelve months) για τη 

Μότορ Όϊλ κατά το Reuters είναι 15,85 20 , ενώ κατά Yahoo!Finance είναι 17,01 21 

(Νοέμβριος 2015). Οι αριθμοδείκτες που θα εξετασθούν είναι οι εξής: 

 

Δείκτης P/E (Price Earnings ratio) 

 

P/E =  
τιμή μετοχής

κέρδη ανά μετοχή 
                                          (3.1) 

 

Ο δείκτης P/E είναι ο δημοφιλέστερος αριθμοδείκτης για την ανάλυση μετοχών 

(εταιριών), καθώς η τιμή του καθορίζει αν μία μετοχή λογίζεται ως υπερτιμημένη ή 

υποτιμημένη. Όπως διαφαίνεται και από την άνω εξίσωση, η εύρεση της τιμής του P/E 

ορίζεται ως ο λόγος της τιμής της μετοχής μιας εταιρίας προς τα κέρδη της ανά μετοχή. 

Αν και ο θεωρητικός υπολογισμός του δείκτη δείχνει να είναι εύκολος, η πρακτική 

εφαρμογή (εύρεση της τιμής του P/E) απέχει αρκετά από το να θεωρηθεί όντως εύκολη. 

Το πρώτο πρόβλημα που ανακύπτει άπτεται του ακριβούς μεγέθους που θα 

χρησιμοποιηθεί ως αριθμητής. Ως επί το πλείστον, οι αναλυτές χρησιμοποιούν την 

τρέχουσα τιμή που επικρατεί στην αγορά, ενώ σε ετήσια βάση χρησιμοποιείται είτε η 

τιμή της μετοχής κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσής της βάσει ημερολογιακού 

έτους, ή για μια πιο ακριβή αντανάκλαση της πορείας τις τιμής της μετοχής κατά τη 

διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (έστω ένα έτος) χρησιμοποιείται ο μέσος όρος 

αυτών των τιμών.  

Όσον αφορά τον παρανομαστή, τα πράγματα περιπλέκονται περισσότερο, καθώς τα 

κέρδη ανά μετοχή μπορούν να υπολογισθούν για το εκάστοτε οικονομικό έτος (fiscal 

                                                 
19 Βλ. Harvard business school, William Bruns. 
20 Βλ. ιστοσελίδα www.reuters.com. 
21 Βλ. ιστοσελίδα www.finance.yahoo.com. 
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year), καταλήγοντας στην εύρεση του τρέχοντος P/E (current) για τους τελευταίους 

δώδεκα μήνες, που είναι και η πιο συνήθης περίπτωση, αφού το τέλος κάθε οικονομικού 

έτους (fiscal-year end) μπορεί να τοποθετείται σε διαφορετικό χρονικό σημείο για τις 

εκάστοτε εξεταζόμενες εταιρίες, καταλήγοντας στον υπολογισμό του P/E των τελευταίων 

δώδεκα μηνών (trailing P/E), και τέλος για το επόμενο έτος, καταλήγοντας στην εύρεση 

του μελλοντικού P/E (forward P/E). Για τον υπολογισμό δε του αριθμού των μετοχών δεν 

πρέπει να ληφθούν υπόψη οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εταιρίες έχουν προβεί σε 

έκδοση μετατρέψιμων τίτλων, όπως δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών (stock 

options), μετατρέψιμων σε μετοχές ομολογιακών δανείων (convertible bonds) ή 

μετατρέψιμων προνομιούχων μετοχών (convertible preferred shares), για τον υπολογισμό 

του πλήρους απομειωμένου αριθμού μετοχών (fully diluted shares), ενώ σε αντίθετη 

περίπτωση ο αναλυτής ως αριθμό μετοχών χρησιμοποιεί τον αριθμό των κοινών μετοχών. 

Ο δείκτης P/E δεν υπολογίζεται σε περίπτωση που η εταιρία παρουσιάζει ζημίες. 

Επίσης ο ίδιος δείκτης δείχνει ουσιαστικά το ποσό των χρημάτων που είναι διατεθειμένοι 

να πληρώσουν οι επενδυτές για κάθε ένα ευρώ κερδών που πραγματοποιεί η εταιρία, για 

την απόκτηση της μετοχής της. Γενικά, αν μία εταιρία παρουσιάζει υψηλά κέρδη, 

διαχρονικά θα πρέπει και η μετοχή της να διαπραγματεύεται σε υψηλότερη τιμή, και 

αντιστοίχως μία εταιρία με χαμηλή κερδοφορία θα έχει τιμή διαπραγμάτευσης της 

μετοχής της σε χαμηλότερα επίπεδα. Επομένως, ένας χαμηλός δείκτης P/E 

συνδυαζόμενος με υψηλά κέρδη καταδεικνύει πως η μετοχή είναι υποτιμημένη, ενώ η 

ύπαρξη υψηλού P/E σε συνδυασμό με χαμηλά κέρδη αποτελεί ένδειξη πως η μετοχή της 

εταιρίας είναι υπερτιμημένη. Αν και τίποτε από τα παραπάνω δεν είναι απόλυτο, καθώς 

κάθε αναλυτής–επενδυτής ερμηνεύει διαφορετικά τα αποτελέσματα του δείκτη, ήτοι 

ανάλογα με την οπτική και τις φιλοδοξίες του. Έστω π.χ. ότι μία μετοχή έχει υψηλό P/E 

(growth stock), άρα θεωρείται και ακριβή, όμως οι επενδυτές προσδοκούν πως η εταιρία 

έχει δυνατότητες ραγδαίας ανάπτυξης στο μέλλον, τότε μπορεί να προτιμηθεί η αγορά 

της έναντι μιας μετοχής με χαμηλό P/E. Αντίθετα, πιο συντηρητικοί επενδυτές θα 

προτιμήσουν μετοχές με χαμηλό P/E, καθώς τις θεωρούν υποτιμημένες με δυνατότητες 

μελλοντικής ανάκαμψης. Τα αποτελέσματα του δείκτη θα πρέπει να συγκρίνονται σε 

ιστορικό επίπεδο για κάθε εταιρία αλλά και μεταξύ των εταιριών του ίδιου κλάδου, καθώς 

οι τελευταίες θα αντανακλούν τις ίδιες προοπτικές αλλά και τους ίδιους κινδύνους -σε 

γενικές γραμμές- κι επομένως, αν η μία εταιρία έχει υψηλό P/E, συγκριτικά με ένα 

χαμηλό P/E άλλης εταιρίας του κλάδου, η μετοχή της πρώτης θα θεωρηθεί ακριβή και θα 

προτιμηθεί η επένδυση στη δεύτερη. 
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Δείκτης P/BV (Price - to – Book Value Ratio) 

 

P/BV =  
τιμή μετοχής

λογιστική αξία ανά μετοχή 
                                         (3.2) 

 

Ο δείκτης P/BV δείχνει το πόσο πληρώνει ένας επενδυτής για την καθαρή θέση της 

επιχείρησης, όπου καθαρή θέση είναι το ενεργητικό (total assets) αφαιρουμένων των 

υποχρεώσεων (total liabilities). Για τον υπολογισμό του παρανομαστή διαιρούμε τα ίδια 

κεφάλαια της εταιρίας με τον αριθμό των μετοχών της, και σε αυτήν την περίπτωση, 

αναφορικά με τον αριθμό των μετοχών ισχύει ό,τι και για τον δείκτη P/E. Τα αυτά 

ισχύουν και στην περίπτωση του αριθμητή.  

Γενικά μια μετοχή θεωρείται ακριβή όταν ο δείκτης είναι υψηλός, ενώ αντίθετα ένας 

χαμηλός δείκτης καταδεικνύει πως η μετοχή είναι φθηνή και θεωρείται υποτιμημένη. Ο 

δείκτης P/BV θα ήταν συνετό να εξετάζεται συγκριτικά με το δείκτη απόδοσης ιδίων 

κεφαλαίων (ROE), βασικός δείκτης ανάπτυξης, αφού υπερτιμημένες μετοχές συχνά 

παρουσιάζουν χαμηλό ROE και υψηλό P/BV. Θεωρητικά οι δύο δείκτες θα πρέπει να 

κινούνται προς την ίδια πορεία, δηλαδή αν ο ROE αυξάνεται, τότε και ο P/BV θα πρέπει 

να αυξάνεται. 

Ο δείκτης είναι ιδιαιτέρως χρήσιμος για αποτίμηση μετοχών επιχειρήσεων εντάσεως 

κεφαλαίου (capital-intensive industries), δηλαδή εταιριών που απαιτούν μεγάλα 

κεφάλαια για τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους, όπως μεγάλες εγκαταστάσεις και 

ακριβά μηχανήματα, και για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως είναι οι τράπεζες, λόγω 

ύπαρξης υψηλού ενεργητικού εξαιτίας των απαιτήσεων από δάνεια όλων των ειδών 

(συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων των ομολόγων). Αντίθετα η χρησιμότητα του 

δείκτη φθίνει αν εξετάζονται εταιρίες παροχής υπηρεσιών, λόγω μικρού αριθμού 

ενσώματων ακινητοποιήσεων (tangible assets), καθώς επίσης και του γεγονότος ότι στη 

λογιστική αξία (book value) δεν προσμετρούνται ασώματες ακινητοποιήσεις (intangible 

assets), όπως το brand name της εταιρίας ή οι πατέντες που έχουν αναπτυχθεί-

κατοχυρωθεί από αυτήν. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο δείκτης P/BV μπορεί να είναι υψηλός 

και η μετοχή των εταιριών να θεωρηθεί υπερτιμημένη, όπως συμβαίνει με τις μετοχές 

των εταιριών υψηλής τεχνολογίας, γεγονός όμως που δεν αντικατοπτρίζει την 

πραγματικότητα. Τέλος, τα αποτελέσματα του δείκτη P/BV θα πρέπει να εξετάζονται 

συγκριτικά με αυτά των υπολοίπων εταιριών του κλάδου. 
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Απόδοση κερδών (Earnings Yield) 

 

Earnings Yield =  
κέρδη ανά μετοχή

τιμή μετοχής 
 =  

1

P/E 
                              (3.3) 

 

Ο δείκτης Earnings Yield είναι ουσιαστικά το αντίστροφο του δείκτη P/E κι 

επομένως έχει αντίθετη πορεία από αυτήν του P/E και είναι εκφρασμένος σε ποσοστό. Ο 

δείκτης Earnings Yield δείχνει ουσιαστικά το ποσοστό του κάθε επενδυμένου ευρώ στη 

μετοχή που έχει κερδηθεί από την εταιρία. Μία υψηλή απόδοση κερδών σηματοδοτεί πως 

η μετοχή είναι φθηνή, ενώ η χαμηλή απόδοση κερδών δείχνει πως η μετοχή είναι ακριβή. 

Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί χρήσιμο εργαλείο σύγκρισης της απόδοσης των 

μετοχών των εταιριών, κυρίως του ίδιου κλάδου, καθώς μπορεί να επηρεάσει την 

επενδυτική απόφαση. Ας υποθέσουμε ότι εξετάζονται δύο εταιρίες, η μεν πρώτη με 

απόδοση 10%, η δε δεύτερη με απόδοση 8% και θεωρηθεί πως αντιμετωπίζουν τους 

ίδιους κινδύνους, θα προτιμηθεί η επένδυση στη μετοχή της πρώτης εταιρίας. Επίσης ο 

δείκτης χρησιμοποιείται και για τη σύγκριση της απόδοσης της επένδυσης στη μετοχή 

μιας εταιρίας, έναντι της απόδοσης που προσφέρει η επένδυση σε ομόλογα κυρίως 

κρατικά. 

 

Μερισματική Απόδοση (Dividend Yield) 

 

Dividend Yield =  
μέρισμα ανά μετοχή

τιμή μετοχής 
                             (3.4) 

 

Η Μερισματική Απόδοση ορίζεται ως ο λόγος του μερίσματος ανά μετοχή που 

διανέμει η εταιρία σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο προς την τιμή της μετοχής της 

αντίστοιχης περιόδου και είναι εκφρασμένη σε ποσοστιαία βάση. Η κατηγορία των 

επενδυτών που ενδιαφέρονται να λαμβάνουν μία σταθερή ροή εισοδήματος από την 

επένδυσή τους, είναι αυτοί που θα εξετάσουν ενδελεχώς τη μερισματική πολιτική της 

εταιρίας. Ακριβώς γι’ αυτόν το λόγο οι συγκεκριμένοι επενδυτές θα προβούν σε 

συγκρίσεις της μερισματικής απόδοσης της μετοχής που επέλεξαν, έναντι άλλων 

περιουσιακών στοιχείων που προσφέρουν σταθερή ροή εισοδήματος, όπως είναι τα 

ομόλογα και οι καταθέσεις, αλλά και με εταιρίες που προσφέρουν μερίσματα επί των 

μετοχών τους. Ως επί το πλείστον οι εταιρίες που διανέμουν μερίσματα είναι οι ώριμες 

εταιρίες που βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, όπως αυτές που ανήκουν σε 
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βιομηχανικούς κλάδους, αλλά και οι τράπεζες, σε αντίθεση με τις εταιρίες που βρίσκονται 

σε κατάσταση ταχείας ανάπτυξης και θα επιλέξουν να παρακρατήσουν τα κέρδη τους για 

επανεπένδυση αυτών προς ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. Επίσης, οι επενδυτές που 

επενδύουν σε μετοχές εταιριών που διανέμουν μερίσματα, τις θεωρούν πιο ασφαλείς 

επενδύσεις, καθώς ανεξαρτήτως των μεταβολών που θα παρουσιάσει η τιμή της μετοχής 

μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, αυτοί τουλάχιστον θα λάβουν το μέρισμα, αφού αυτό 

παραμένει σταθερό και δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές της τιμής της μετοχής.  

 

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (Return on Equity) 

 

ROE =  
καθαρά έσοδα

ίδια κεφάλαια
                                              (3.5) 

 

Ο δείκτης υποδηλώνει την κερδοφορία της εταιρίας συγκρίνοντας τα καθαρά της 

έσοδα με τα κεφάλαια των μετοχών της. Ο ROE αποτελεί ένδειξη του πόσα κερδίζουν οι 

μέτοχοι για την επένδυσή τους στην εταιρία. Όσο υψηλότερος ο δείκτης, ο οποίος 

εκφράζεται σε ποσοστιαία βάση, τόσο αποτελεσματικότερη η χρήση των ιδίων 

κεφαλαίων από τη διοίκηση της εταιρίας, και συνεπώς οι επενδυτές απολαμβάνουν 

υψηλότερες αποδόσεις. Αν ο ROE έχει αυξητική πορεία, συνάγεται πως η εταιρία 

βελτιώνει την ικανότητά της να παράγει κέρδη χωρίς τη χρήση αντίστοιχα μεγάλου 

ποσού κεφαλαίου. Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση κατά την οποία η εταιρία έχει εκδώσει 

προνομιούχες μετοχές θα πρέπει τα μερίσματα που διανέμονται στους κατόχους αυτών 

των μετοχών να αφαιρεθούν από τα καθαρά έσοδα, και από τα ίδια κεφάλαια να 

αφαιρεθεί το ποσό του κεφαλαίου που αναλογεί στις προνομιούχες μετοχές. Επίσης, αν 

η τιμή των ιδίων κεφαλαίων φθίνει, τότε το ROE θα αυξάνεται, γεγονός που μπορεί να 

συμβεί αν η εταιρία χρηματοδοτείται περισσότερο από δάνεια, γίνεται δηλαδή 

περισσότερο «μοχλευμένη», με συνέπεια να μειώνεται η τιμή των ιδίων κεφαλαίων και 

ο δείκτης να είναι υψηλότερος με περαιτέρω κίνδυνο εταιρικής βιωσιμότητας. Η χρήση 

του δείκτη πρέπει να γίνεται μεταξύ εταιριών κυρίως του ίδιου κλάδου. Τέλος, να 

αναφερθεί πως ο ROE μπορεί να είναι αρνητικός σε περίπτωση που η εταιρία 

παρουσιάσει ζημίες. Οι επενδυτές συνήθως αποφεύγουν εταιρίες (μετοχές) που έχουν 

αρνητικό ROE, αν και κατά περίπτωση μπορεί να το παραβλέψουν, αν δεν παρουσιάζεται 

για πολλά χρόνια και οι ίδιοι θεωρούν ότι η εταιρία έχει προοπτικές ανάπτυξης.  
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Απόδοση επενδυμένων κεφαλαίων (Return on Invested Capital) 

 

ROIC =  
καθαρά έσοδα

σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων−σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
  

(3.6) 

 

Ο ROIC είναι ο σημαντικότερος δείκτης κερδοφορίας και μετράει την απόδοση που 

παράγει η επένδυση, την οποία έχουν κάνει αυτοί που έχουν συνεισφέρει τα κεφάλαιά 

τους στην εταιρία, ήτοι τόσο των δανειστών της (debtholders), όσο και των μετόχων της 

(equity holders), άρα ουσιαστικά ισοδυναμεί με τα χρήματα (μετρητά) που παράγει η 

εταιρία για κάθε ένα ευρώ που έχει επενδυθεί σε αυτήν. Αν μία εταιρία καταφέρει να έχει 

απόδοση συνολικών κεφαλαίων που κυμαίνεται μεταξύ 15% και 20% για σειρά ετών, 

τότε αυτό σημαίνει ότι έχει αναπτύξει ικανή μεθοδολογία ώστε να μετατρέπει τα 

επενδυμένα κεφάλαια σε κέρδη. Ο δείκτης ROIC είναι χρήσιμος ιδιαιτέρως για εταιρίες 

οι οποίες επενδύουν μεγάλες ποσότητες κεφαλαίου και χρησιμοποιείται εκτενώς ως 

συγκριτικό μέγεθος με το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC) για τον 

προσδιορισμό δημιουργίας προστιθέμενης αξίας από μέρους της εταιρίας. Αν ο δείκτης 

ROIC είναι μεγαλύτερος του WACC, τότε δημιουργείται προστιθέμενη αξία, ενώ αν 

ισχύει το αντίθετο η αξία καταστρέφεται. Τίποτα όμως δεν είναι απόλυτο, μιας και η 

θετική διαφορά μεταξύ ROIC και WACC αν συνοδεύεται και από ποιοτικά 

χαρακτηριστικά, όπως δυσκολία εισόδου νέων εταιριών στον κλάδο, ή αν η εξεταζόμενη 

εταιρία κατέχει μεγάλο μερίδιο αγοράς και εν γένει παρουσιάζει ένα εξαιρετικό 

επιχειρηματικό μοντέλο, τότε είναι ισχυρή η πιθανότητα η εταιρία να συνεχίσει να 

παράγει αξία για τους μετόχους της.     

 

Δείκτης δανεισμού προς ίδια κεφάλαια (Debt - Equity Ratio) 

 

Debt - Equity=
σύνολο δανεισμού

ίδια κεφάλαια
                                         (3.7) 

O δείκτης καταδεικνύει τη σχέση του κεφαλαίου που έχουν καταβάλει οι πιστωτές 

της εταιρίας, έναντι αυτού που έχουν καταβάλει οι μέτοχοι και υποδηλώνει το βαθμό 

κάλυψης των δανείων (μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων) από τα ίδια κεφάλαια. O 

δείκτης παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τη μόχλευση της εταιρίας. Ως συνήθως τόσο 

οι δανειστές όσο και οι επενδυτές δεν επιθυμούν την ύπαρξη υψηλού δείκτη Debt – 

Equity, καθώς θεωρούν ότι η εταιρία μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί 
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στα δάνειά της. Αντιθέτως ένας χαμηλός δείκτης σηματοδοτεί πως η εταιρία δεν 

εκμεταλλεύεται επαρκώς τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η χρηματοοικονομική 

μόχλευση, όπως είναι η μείωση του φορολογητέου εισοδήματός της (tax deductibility 

effect). Γενικά, μεγάλες και εδραιωμένες εταιρίες ή εταιρίες εντάσεως κεφαλαίου τείνουν 

να εμφανίζουν υψηλούς δείκτες, καθώς μπορούν με σχετική ευκολία να ανταποκριθούν 

στις δανειακές τους επιβαρύνσεις. Γι’ αυτό ο δείκτης θα πρέπει να συγκρίνεται μεταξύ 

εταιριών του ιδίου κλάδου.  

 

Δείκτης Λειτουργικού Περιθωρίου (Operating Margin Ratio) 

 

Operating Margin=
αποτελέσματα εκμεταλλέυσεως

κύκλος εγρασιών
                                 (3.8) 

 

Ο δείκτης λειτουργικού περιθωρίου είναι δείκτης κερδοφορίας και σηματοδοτεί το 

ποσό των αποτελεσμάτων εκμεταλλεύσεως που παρήγαγε η εταιρία ως ποσοστό του 

κύκλου εργασιών της. Ο στόχος της ανάλυσης του λειτουργικού περιθωρίου είναι να 

εξεταστεί η συνέπεια θετικών ή αρνητικών τάσεων στα αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 

της εταιρίας, να αποτυπωθεί η κερδοφορία της σε ιστορική βάση (τουλάχιστον τριών 

ετών) και να συγκριθεί με τα αποτελέσματα άλλων εταιριών. Όσο υψηλότερος ο δείκτης, 

τόσο πιο κερδοφόρα εμφανίζεται η κύρια δραστηριότητα της εταιρίας. Ο δείκτης 

αποτελεί μέτρο της ευελιξίας και των ικανοτήτων της διοίκησης της εταιρίας να 

διαχειρίζεται με τον κατάλληλο τρόπο τα λειτουργικά κόστη και έξοδα, ώστε να 

επιτυγχάνεται παραγωγή κερδών. Ο δείκτης του λειτουργικού περιθωρίου προτιμάται 

από τους αναλυτές έναντι του δείκτη μεικτού κέρδους (gross profit margin) ή αυτού του 

καθαρού κέρδους (net profit margin), καθώς η διοίκηση έχει μεγαλύτερο έλεγχο επί των 

λειτουργικών εξόδων έναντι του κόστους πωληθέντων, και επιπλέον τα αποτελέσματα 

εκμεταλλεύσεως θεωρούνται πιο αξιόπιστο μέγεθος έναντι των καθαρών κερδών.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ  
 

 

 

Στο παρόν κεφάλαιο θα προβούμε σε εφαρμογή των μεθόδων εύρεσης της 

εσωτερικής αξίας (intrinsic value) της μετοχής των δύο υπό εξέταση εταιριών (Μότορ 

Όϊλ και ΕΛΠΕ). Όπως έχει εκτενώς αναπτυχθεί στο κεφάλαιο 2, η βασικότερη μέθοδος 

για την αποτίμηση-αξιολόγηση μετοχών, είναι πρωτίστως η ανάλυση των 

προεξοφλημένων ταμειακών ροών και δευτερευόντως το μοντέλο προεξόφλησης 

μερισμάτων. Σχετικά με την ανάλυση DCF των δυο εταιριών, ως ιστορική περίοδος θα 

χρησιμοποιηθεί η τετραετία 2010-2013, από την οποία θα αντληθούν όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία, ώστε να δομηθούν όλες εκείνες οι υποθέσεις οι οποίες κρίνονται 

αναγκαίες για την αποτύπωση της μελλοντικής πορείας των χρησιμοποιούμενων 

μεγεθών. Ενώ η περίοδος πρόβλεψης θα εκτείνεται στην επόμενη πενταετία (έως το 

2018). Αναφορικά με το μοντέλο προεξόφλησης μερισμάτων δε θα προβούμε σε 

εκτενή χρήση του, λόγω των αδυναμιών του· όπως αυτές έχουν καταδειχθεί στο 

κεφάλαιο 2. Τα αποτελέσματα των μεθόδων θα καθορίσουν την αξιολόγηση της 

μετοχής των Μότορ Όϊλ και ΕΛΠΕ, ήτοι η εσωτερική αξία της εκάστοτε μετοχής 

συγκρινόμενη με την τιμή διαπραγμάτευσης της κατά τις 31/12/2013, θα προσδιορίσει 

αν λογίζονται ως υποτιμημένη, υπερτιμημένη ή αν η αγορά την έχει ορθά 

τιμολογημένη. Τέλος να σημειωθεί πως τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται αφορούν τα 

μεγέθη των δύο εταιρειών (Μότορ Όϊλ Ελλάς και ΕΛΠΕ Α.Ε.) και όχι των Ομίλων, 

καθώς στο χρηματιστήριο είναι εισηγμένες οι εταιρείες. 
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4.1 Discounted Cash Flow Analysis 

    I. Μότορ Όϊλ             
 Πίνακας 5. Ανάλυση DCF ΜΟΕ 

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)   

    ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ   ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ   

    2010 2011 2012 2013  2014 2015 2016 2017 2018   

        CAGR        

Sales    4.879.266 7.146.118 8.240.260 7.843.683 17,14% 7.357.375 7.158.726 7.373.488 7.520.958 7.596.167   

%growth    N/A 46,46% 15,31% -4,81%  -6,2% -2,7% 3% 2% 1%   

Cogs    4.682.189 6.892.535 8.041.375 7.761.581  7.136.654 6.943.964 7.152.283 7.295.329 7.368.282   

Gross Profit   197.077 253.583 198.885 82.102 -25,31% 220.721 214.762 221.205 225.629 227.885   

%margin    4,04% 3,55% 2,41% 1,05%  3% 3% 3% 3% 3%   

Operating Expenses    42.761 25.815 21.971 3.245  22.072 21.476 22.120 22.563 22.789   

EBIT    154.316 227.768 176.914 78.857 -20,05% 198.649 193.286 199.084 203.066 205.097   

%margin    3,16% 3,19% 2,15% 1,01%  2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7%   

Taxes    24% 20% 20% 26%  26% 26% 26% 26% 26%   

EBIAT    117.280 182.214 141.531 58.354 -20,76% 147.000 143.031 147.322 150.269 151.771   

Plus D&A    60.707 71.415 69.602 72.243  73.743 71.752 73.905 75.383 76.137   

Less Capex    91.534 44.793 45.271 49.287  46.400 46.400 46.400 46.400 46.400   

Non-Cash Working Capital  -5.828 376.037 242.790 199.122  195.480 190.202 195.908 199.826 201.824 Terminal  

Less Δ NC Working Capital N/A 387.693 -133.247 -43.668  -3.642 -5.278 5.706 3.918 1.998 Value 

FCF         177.986 173.662 169.121 175.334 179.510 2.492.245  

DCF         164.384 148.132 133.234 127.572 120.629 1.674.767  
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     Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται τα μεγέθη τα οποία χρησιμοποιούνται 

για τον υπολογισμό των ελεύθερων ταμειακών ροών, τόσο της ιστορικής περιόδου όσο 

και της περιόδου πρόβλεψης. Επίσης, παρουσιάζονται οι δείκτες μεικτού περιθωρίου 

κέρδους (gross profit margin), αλλά και ο δείκτης λειτουργικού περιθωρίου (operating 

margin), καθώς αποτελούν μια τάξη μεγέθους της μελλοντικής πορείας των κοστών 

της εταιρείας. Τέλος χρησιμοποιείται και ο σύνθετος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης 

(compounded annual growth rate,CAGR), ώστε να δύναται να συγκριθεί εμφανώς η 

πορεία του κύκλου εργασιών της εταιρείας με τα επιμέρους μεγέθη κερδοφορίας 

(EBIT,EBIAT) που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των FCF. Στην 

προτελευταία σειρά του πίνακα εμφανίζονται τα αποτελέσματα των μελλοντικών FCF, 

καθώς και η τιμή της διηνεκούς αξίας. Ενώ στην τελευταία σειρά παρουσιάζεται η 

παρούσα αξία των δύο προηγούμενων μεγεθών, τα οποία έχουν προεξοφληθεί με το 

μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου. Η πτώση που παρατηρείται στον κύκλο εργασιών 

της ΜΟΕ κατά το 2013, οφείλεται στη μείωση του μέσου όρου των τιμών των 

προϊόντων του πετρελαίου (εκφρασμένες σε δολάρια ΗΠΑ) κατά 4,79% και στην 

αποδυνάμωση του δολαρίου ΗΠΑ έναντι του Ευρώ κατά 3,36%, ενώ μέρος της πτώσης 

καλύφθηκε από την αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 3,93%. 

Όπως έχει υποθεί και στο δεύτερο κεφάλαιο, για την μελλοντική πορεία των 

μεγεθών της εταιρίας θα χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά οι εκτιμήσεις των αναλυτών 

που ακολουθούν τη μετοχή της και ιστορικά στοιχεία της περιόδου 2010-2013. 

Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία, τα οποία αντλούνται από τις ιστοσελίδες ft.com και 

reuters.com, η κατά κοινή συναίνεση εκτίμηση (consensus estimates) της πορείας του 

κύκλου εργασιών της ΜΟΕ για το 2014 θα έχει πτωτική πορεία της τάξης -6,2% 

συγκριτικά με το 2013, ενώ και για το 2015 η πτωτική πορεία θα συνεχιστεί, αλλά με 

χαμηλότερο ρυθμό -2,7% έναντι του 2014. Επειδή οι εκτιμήσεις των αναλυτών 

αναφορικά με την πορεία των revenues, αφορούν τον Όμιλο και όχι την Εταιρεία, 

εντούτοις θα χρησιμοποιηθούν οι αντίστοιχες ποσοστιαίες μεταβολές και για την 

τελευταία. Καθώς όπως δηλώνεται και στις αντίστοιχες ετήσιες οικονομικές εκθέσεις 

των τεσσάρων ιστορικών ετών (2010-2013), οι ίδιοι παράγοντες οι οποίοι επιδρούν 

στον κύκλο εργασιών του Ομίλου επιδρούν και σ’ αυτόν της Εταιρείας. Επιπρόσθετα 

η τελευταία συμβάλλει κατά 85% επί του συνόλου του κύκλου εργασιών του Ομίλου. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ της Ελλάδος, 

με έτος βάσης το 2005, σύμφωνα με το διεθνές νομισματικό ταμείο.  
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Πίνακας 6. Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή ΑΕΠ Ελλάδος 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

-4,943 -7,105 -6,979 -3,855 0,6 2,917 3,706 3,485 3,348 

 (πηγή International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2014) 

 

Ενώ για τα πρώτα δύο έτη της περιόδου πρόβλεψης της μελλοντικής πορείας των 

revenues παρουσιάστηκαν πτωτικές τάσεις, για τα τελευταία τρία χρόνια θα 

θεωρήσουμε πως η εταιρία θα κατορθώσει να επιδείξει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης 

αναφορικά με τον κύκλο εργασιών της. Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα δύναται 

να συναχθεί το συμπέρασμα, πως η εταιρία μπορεί να υπερκεράσει το ρυθμό ανάπτυξης 

της Ελληνικής οικονομίας, όπως άλλωστε είναι εμφανές κατά τα έτη της ιστορικής 

περιόδου, εξαιρουμένης της χρονιάς 2013 (2010-2013). Εντούτοις κατά το 2016 ο 

κύκλος εργασιών της ΜΟΕ θα παρουσιάσει αύξηση της τάξης του 3%, ενώ για τα έτη 

2017, 2018 ο ρυθμός ανάπτυξης θα είναι της τάξης του 2% και 1% αντίστοιχα· 

τηρώντας τη λογική που υπαγορεύει η ανάλυση DCF, κατά το τελευταίο έτος της 

περιόδου πρόβλεψης (2018), θα θεωρηθεί πως η ΜΟΕ θα έχει ρυθμό ανάπτυξης εις το 

διηνεκές χαμηλότερο αυτού της εθνικής οικονομίας. Τα ποσοστά ανάπτυξης των 

πωλήσεων των τριών τελευταίων ετών της περιόδου πρόβλεψης, τεκμαίρονται από την 

ακόλουθη συλλογιστική. Η πτωτική πορεία των δύο πρώτων ετών της περιόδου 

πρόβλεψης έγκειται κυρίως στις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στην Ελληνική 

αγορά καυσίμου (μείωση ζήτησης για βενζίνη και πετρέλαιο θέρμανσης),αλλά και στην 

Ελληνική οικονομία εν γένει. Καθώς και στις συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο 

πετρελαίου σε διεθνές επίπεδο (πτώση  των τιμών των προϊόντων του πετρελαίου, οι 

οποίες είναι εκφρασμένες σε δολάρια ΗΠΑ, αλλά και στην αποδυνάμωση του δολαρίου 

ΗΠΑ έναντι του ευρώ). Άλλωστε, ενώ η ΜΟΕ το 2013 παρουσίασε τον υψηλότερο 

όγκο πωλήσεων στην ιστορία της (περίπου 12εκατ. μετρικούς τόνους), δεν κατάφερε 

να τον εξαργυρώσει στα κέρδη της, συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη. Κι αυτό 

οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο χαμηλότερο μικτό περιθώριο κέρδους της εταιρίας 

29$/μετρικό τόνο για το 2013, ενώ αντίστοιχα για τα έτη 2010,2011 και 2012 το μικτό 

περιθώριο κέρδους ήταν 50,3$/ΜΤ,55$/ΜΤ και 41,3$/ΜΤ. Θεωρούμε πως η ΜΟΕ θα 

κατορθώσει να αποσβέσει τους κραδασμούς που δέχεται από την κατάσταση που 

επικρατεί στην Ελληνική οικονομία, εκμεταλλευόμενη τις σύγχρονες εγκαταστάσεις 

του διυλιστηρίου της, καθώς και τον εξαγωγικό της χαρακτήρα (65% των revenues 
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αφορούν πωλήσεις εξωτερικού). Αν συνυπολογίσουμε και τις χαμηλές τιμές αργού που 

αναμένεται να επικρατήσουν, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 7. Πορεία μέσης spot τιμής αργού, $/βαρέλι,(Brent,WTI,Dubai) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 

Nominal US 

Dollars 104.1 96.2 52.5 51.4 54.6 57.9 61.5 65.3 88.3 

Real 2010 

US Dollars 98.1 90.9 49.7 47.7 49.9 52.1 54.5 56.9 70.8 
(πηγή, World Bank Commodity Forecast price data,October 2015) 

Καθώς επίσης κι αν η εταιρεία κατορθώσει να διατηρήσει τον υψηλό όγκο 

πωλήσεων που είχε τα τελευταία έτη (2012,2013), θα βελτιώσει αισθητά το μικτό 

περιθώριο κέρδους της, το οποίο είναι εκφρασμένο σε δολάρια. Καθώς θα αγοράζει 

αργό σε χαμηλές τιμές,  σε τυχόν αύξηση των τιμών η εταιρία θα μπορέσει να 

καταγράψει σημαντικά κέρδη. Φυσικά θα πρέπει να τονιστεί πως βασική παράμετρος 

είναι και η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου, καθώς η ύπαρξη ισχυρού δολαρίου είναι επωφελής 

για τις εταιρίες διύλισης. Αλλά όπως έχει αναφερθεί και στο κεφάλαιο 1, η ΜΟΕ προς 

αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου προβαίνει σε physical hedging, δηλ. 

‘κλείδωμα’ της τιμής αγοράς με συγκεκριμένο προμηθευτή. Συνυπολογίζοντας όλα τα 

παραπάνω, θεωρούμε πως η ΜΟΕ μπορεί να επιδείξει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης 

κατά τα τελευταία τρία έτη της πρόβλεψης, αντιστρέφοντας τους αρνητικούς ρυθμούς 

των ετών 2014 και 2015. Οι ρυθμοί αυτοί βέβαια δεν θα είναι του επιπέδου ανάπτυξης 

του 2011 και του 2012, καθώς θεωρούμε πως η ΜΟΕ βρίσκεται πλέον σε σταθερή 

κατάσταση (stable state) και ο κύκλος εργασιών της θα κυμαίνεται μεταξύ 7-8 δις. 

Ευρώ, αν φυσικά δεν προκύψουν ακραίες μεταβολές είτε θετικές, είτε αρνητικές. 

Όπως έχει αναφερθεί και στο δεύτερο κεφάλαιο η μελλοντική πορεία των 

υπολοίπων μεγεθών, που απαιτούνται για τον υπολογισμό των FCF θα είναι συνάρτηση 

του κύκλου εργασιών της εταιρίας. Θα παραλληλίσουμε, επομένως αυτά τα μεγέθη με 

τον κύκλο εργασιών κατά την ιστορική περίοδο, ώστε να συναχθούν συμπεράσματα 

για την μελλοντική τους πορεία. Αναφορικά με το κόστος πωληθέντων (COGS) 

παρατηρούμε ότι κυμαίνεται μεταξύ 95,96% και 98,95% του κύκλου εργασιών της 

ΜΟΕ κατά την  ιστορική περίοδο (2010-2013). 
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Πίνακας 8. Ποσοστό του Κόστους Πωλ. Επί του Κ. Εργασιών ΜΟΕ 

2010 2011 2012 2013 

95,96% 96,45% 97,59% 98,95% 

Αρ. Μέσος 97,24%   

Γ. Μέσος 97,23%   
 

 

 Και πως τόσο ο αριθμητικός, όσο και ο γεωμετρικός μέσος των αποτελεσμάτων 

είναι περίπου 97%. Επομένως θα θεωρήσουμε πως το κόστος πωληθέντων θα αποτελεί 

το 97% των πωλήσεων.   

Εν συνεχεία, για τα λειτουργικά έξοδα (operating expenses) τα ποσοστά επί των 

πωλήσεων  είναι ως εξής: 

Πίνακας 9. Ποσοστό των Oper.Exp. επί του Κ.Εργασιών ΜΟΕ 

2010                 2011          2012           2013 

0,88% 0,36% 0,27% 0,04% 

Αρ. Μέσος 0,39%   

Γ. Μέσος 0,24%   

 

Καθόσον φαίνεται από τα αποτελέσματα ο αριθμητικός μέσος επηρεάζεται από τις 

ακραίες τιμές των 2010 και 2013 που υπάρχουν στο δείγμα (0,88% και 0,04% 

αντίστοιχα). Η μεγάλη απόκλιση το 2013 έγκειται στις συναλλαγματικές διαφορές 

(χρεωστικές και πιστωτικές), έναντι των υπολοίπων ετών. Ποσοστό της τάξης του 0,3% 

επί του κύκλου εργασιών, είναι ενδεικτικό για τον υπολογισμό της μελλοντικής πορείας 

των λειτουργικών εξόδων. Σχετικά με το φορολογικό συντελεστή που χρησιμοποιείται, 

διατηρήθηκε στα επίπεδα του 2013, δηλ. 26%. Καθώς καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ιστορικής περιόδου μεταβλήθηκε· για το 2010 ήταν 24%, για το 2011 ήταν 20%, και 

για το 2012 ήταν 20%. Επειδή είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η φορολογική πολιτική 

την οποία θα ακολουθήσει η Ελληνική κυβέρνηση, θεωρήθηκε συνετότερο να 

χρησιμοποιηθεί ως μελλοντικός φορολογικός συντελεστής αυτός που επικρατούσε 

κατά το 2013, καθώς και η παρούσα αξία των μελλοντικών FCF και της terminal value 

θα υπολογιστεί για το έτος αυτό.  
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Για τον υπολογισμό των αποσβέσεων κατά την περίοδο πρόβλεψης, θα θεωρηθεί 

πως αποτελούν το 1% του κύκλου εργασιών, όπως διαφαίνεται και στον παρακάτω 

πίνακα: 

Πίνακας 10. Ποσοστό των Αποσβέσεων επί του Κ.Εργασιών ΜΟΕ 

2010 2011 2012 2013 

1,24% 1,00% 0,84% 0,92% 

Αρ.Μέσος 1,00%   

Γ.Μέσος 0,99%   

 

Αναφορικά με την επενδυτική δαπάνη (capital expenditure), θα διατηρηθεί 

σταθερή στο επίπεδο των 46,4 εκατ. Ευρώ.   

Πίνακας 11. Πορεία capex ΜΟΕ 

2010 2011 2012 2013 

91.534 44.793 45.271 49.287 

Α.Μ. Capex 46.450   

Γ.Μ. Capex 46.407   

 

Όπως διαπιστώνεται και από τον παραπάνω πίνακα το capex κυμαίνεται στα 46,4 

εκατ. ευρώ κατά μέσο όρο (αριθμητικό και γεωμετρικό) για τα έτη 2011-2013. Το 

μέγεθος αυτό είναι επαρκές ώστε να καλύψει τις επενδυτικές ανάγκες της ΜΟΕ. Το 

2010 το ύψος του capex ήταν κατά πολύ υψηλότερο, γι’ αυτό και δε θα προσμετρηθεί 

στον υπολογισμό του μέσου capex, διότι θα αλλοιώσει τα αποτελέσματα του μ.ό. Το 

ύψος του capex το 2010 είναι απόρροια της κατασκευής της Νέας Μονάδας Απόσταξης 

αργού  (Crude Distillation Unit) ύψους 33,4εκατ ευρώ, αλλά και της κατασκευής της 

νέας μονάδας ανάκτησης θείου (new sulphur recovery unit) ύψους 12,2εκατ ευρώ. 

Όσον αφορά τον υπολογισμό του καθαρού κεφαλαίου κίνησης, έχουμε τα εξής 

αποτελέσματα εν συγκρίσει με τον κύκλο εργασιών : 

Πίνακας 12. Ποσοστό του NCWC επί του Κ. Εργασιών ΜΟΕ 

2010 2011 2012 2013 

-0,12% 5,26% 2,95% 2,54% 

Αρ. Μέσος 2,66%   
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Το αρνητικό αποτέλεσμα για το 2010, είναι απόρροια των μεγαλύτερων 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων έναντι του κυκλοφορούντος ενεργητικού, διότι το 

2010 το μέγεθος «προμηθευτές και λοιποί πιστωτές» ήταν το υψηλότερο, συγκριτικά 

με τα υπόλοιπα έτη, με συνέπεια την εύρεση αρνητικού non-cash working capital. Και 

η μελλοντική πορεία του nwc θα προσδιοριστεί βάσει του αριθμητικού μέσου του 

παραπάνω πίνακα. 

Υπολογισμός WACC 

Στην περίπτωση της ΜΟΕ η εύρεση του κόστους δανεισμού της εταιρίας θα 

προκύψει από τον δείκτη interest expense to debt ratio = 
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑠

𝑙𝑜𝑛𝑔−𝑡𝑒𝑟𝑚 𝑑𝑒𝑏𝑡+𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡−𝑡𝑒𝑟𝑚 𝑑𝑒𝑏𝑡
 

. Για τον αριθμητή χρησιμοποιείται το μέγεθος χρηματοοικονομικά έξοδα από την 

κατάσταση αποτελεσμάτων, αλλά από το παραπάνω μέγεθος αφαιρούνται τα λοιπά 

χρηματοοικονομικά έξοδα, ώστε το αποτέλεσμα να αφορά μονό τους τόκους δανείων 

(βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων). Συνεπώς έχουμε kd =49.936/731.278 = 

6,83%. 

Και το after-tax cost of debt = kd*(1 – tax rate)= 6.83*0.74= 5.1% 

Ενώ για το cost of equity, θα αντλήσουμε στοιχεία από το paper των Pablo 

Fernandez, Javier Aguirreamalloa και Pablo Linares, market risk premium and risk free 

rate used for 51 countries in 2013, IESE Business School. Επομένως rf = 9,6% και 

market premium= 7,3%. Για τον υπολογισμό του συντελεστή βήτα, θα τρέξουμε την 

παλινδρόμηση των ημερήσιων αποδόσεων των τελευταίων πέντε ετών (1/1/2009-

31/12/2013) της μετοχής της ΜΟΕ μ’ αυτές του γενικού δείκτη (ΓΔ) αλλά και του 

δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE 20). Ως βήτα θα χρησιμοποιηθεί το 

αποτέλεσμα της παλινδρόμησης με τον FTSE20, καθώς θεωρούμε πως ο τελευταίος 

είναι περισσότερο ενδεικτικός της δυναμικής της ΜΟΕ, έναντι του ΓΔ ο οποίος 

επηρεάζεται από και από τις αποδόσεις μικρότερων εταιρειών. Το αποτέλεσμα είναι 

στατιστικά σημαντικό, και ο συντελεστής βήτα = 0,55 ( ενώ με το ΓΔ, β=0,68). Άρα ke 

= 9.6 + 0.55*7.3 = 13.62%. Τέλος θα υπολογιστούν οι σταθμίσεις των ιδίων κεφαλαίων 

E/V και του δανεισμού D/V. Το σύνολο δανείων =731.278 και τα ίδια κεφάλαια 

=441.000, επομένως D/V = 731.278/( 731.278+441.000) = 62.38%  και E/V = 37,62%. 
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Πίνακας 13. Αποτελέσματα D/V κατ’ έτος ΜΟΕ 

2010 2011 2012 2013 M.O. 

63,39% 64,48% 64,09% 62,38% 63,59% 

 

Παρατηρώντας τον πίνακα συνάγουμε το συμπέρασμα πως η ΜΟΕ δεν έχει 

μεταβάλλει ιδιαιτέρα το μίγμα δανείων και ιδίων κεφαλαίων, Επομένως για τον 

υπολογισμό του WACC, θα χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα των σταθμίσεων του 

2013. 

WACC= (0,6238* 0,051)+(0,1362*0,3762)=8,27%. 

Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως στην τελευταία γραμμή του πίνακα 5 

εμφανίζονται οι παρούσες αξίες των FCF και της terminal value, προεξοφλημένες με 

το WACC. Το άθροισμα αυτών των τιμών ισούται με την enterprise value (EV). Επειδή 

όμως ενδιαφερόμαστε για την εσωτερική αξία της μετοχής, πρέπει να υπολογιστεί η 

equity value η οποία είναι ίση με τη διαφορά της EV με το net debt. Equity value = 

2.370.274,73 - 731.278 + 86.000 = 1.724.996,73. Σύμφωνα με την κατάσταση 

αποτελεσμάτων η ΜΟΕ δεν έχει δικαιώματα μειοψηφίας (minority interest). Τέλος για 

την εύρεση της αξίας της μετοχής η equity value διαιρείται με τον αριθμό μετοχών της 

εταιρίας. Σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις των ετών 2010 έως 2013 της 

ΜΟΕ, ο αριθμός μετοχών της δεν έχει μεταβληθεί και παραμένει σταθερός και ίσος με 

110.782.980 κοινές μετοχές. Άρα η εσωτερική αξία της μετοχής είναι ίση με equity 

value / αριθμό μετοχών=15,57. Κατά την 31/12/2013 η τιμή της μετοχής 

διαπραγματεύονταν στα 8,22 ευρώ. Με τα ως άνω αποτελέσματα η μετοχή της ΜΟΕ 

εμφανίζεται υποτιμημένη κατά την μέθοδο DCF. Ο παρακάτω πίνακας καταδεικνύει 

πως μια μικρή μεταβολή στο WACC, μπορεί να επηρεάσει δραματικά την αποτίμηση 

της μετοχής βάσει της ανάλυσης DCF.      

Πίνακας 14. Ανάλυση ευαισθησίας μεταξύ τιμής μετοχής & WACC ΜΟΕ 

WACC 7% 7,50% 8,27% 9% 9,50% 

Share Value 20,1 18,11 15,57 13,62 12,47 
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II. ΕΛΠΕ             

 Πίνακας 15. Aνάλυση DCF ΕΛΠΕ            
(ποσά σε χιλιάδες ευρώ)              

    ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ   

    2010 2011 2012 2013  2014 2015 2016 2017 2018   

        CAGR        

Sales    7.681.580 8.592.359 9.900.533 8.946.258 5,21% 8.821.010 9.994.205 10.793.741 11.333.428 11.786.765   

%growth    N/A 11,86% 15,22% -9,64%  -1,4% 13,3% 8% 5% 4%   

Cogs    7.193.483 8.223.407 9.576.112 8.890.437  8.468.170 9.594.437 10.361.992 10.880.091 11.315.295   

Gross Profit   488.097 368.952 324.421 55.821 -51,46% 352.840 399.768 431.750 453.337 471.471   

%margin    6,35% 4,29% 3,28% 0,62%  4% 4% 4% 4% 4%   

Op. Exp.    205.354 196.226 194.327 269.663  211.704 239.861 259.050 272.002 282.882   

EBIT    282.743 172.726 130.094 -213.842 -191,1% 141.136 159.907 172.700 181.335 188.588   

%margin    3,68% 2,01% 1,31% -2,39%  1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60%   

Taxes    24% 20% 20% 26%  26% 26% 26% 26% 26%   

EBIAT    214.885 138.181 104.075 -158.243 -190,3% 104.441 118.331 127.798 134.188 139.555   

Plus D-A    80.021 81.269 106.660 155.614  105.947 120.038 129.641 136.123 141.568   

Less Capex   676.754 649.983 493.543 85.101  90.000 90.000 90.000 90.000 90.000   

Non-Cash Working Capital  879.826 277.708 -188.795 -308.671  282.272 319.815 345.400 362.670 377.176 TERMINAL  

Less Δ NC Working Capital N/A -602.118 -466.503 -119.876  590.943 37.542 25.585 17.270 14.507  Value 

FCF         -470.556 110.827 141.854 163.041 176.616 4.003.972  

DCF         -433.342 93.991 110.790 117.267 116.986 2.652.116  
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Αναφορικά με τον παραπάνω πίνακα, ισχύουν τα ίδια με την περίπτωση της ΜΟΕ. 

Δηλ. περιλαμβάνονται όλα εκείνα τα μεγέθη τα οποία κρίνονται απαραίτητα για τον 

υπολογισμό των FCF και της terminal value. Επίσης εμφανίζονται τα προεξοφλημένα 

αποτελέσματα των μελλοντικών FCF και της terminal value.  

Η πτωτική πορεία του κύκλου εργασιών των ΕΛΠΕ, καθώς και οι ζημιές που 

παρουσίασε κατά το 2013, οφείλονται τόσο σε εξωγενείς (διεθνές περιβάλλον), όσο 

και σε ενδογενείς (Ελληνική οικονομία) παράγοντες. Πιο συγκεκριμένα, η τιμή του 

αργού παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα $109 το βαρέλι, ενώ υπήρξε μείωση των τιμών των 

προϊόντων του πετρελαίου, καθώς και αποδυνάμωση του δολαρίου έναντι του ευρώ· η 

μέση ισοτιμία διαμορφώθηκε σε 1€=$1,33 (ενώ το 2012 σε €1=$1,29). Επίσης 

πολίτικες εξελίξεις οι οποίες επικράτησαν σε πετρελαιοπαραγωγές χώρες, είχαν ως 

συνέπεια την αύξηση του κόστους προμήθειας αργού πετρελαίου για τα διυλιστήρια 

των ΕΛΠΕ (ισχύει και για τη ΜΟΕ). Τέλος οι δυσχερείς οικονομικές συνθήκες που 

επικρατούν στην εγχώρια αγορά πετρελαίου (μειωμένη ζήτηση προϊόντων 

πετρελαίου), καθώς και στην Ελληνική οικονομία συνολικά, αποτυπώθηκαν με μείωση 

του κύκλου εργασιών των ΕΛΠΕ (το 66% των συνολικών πωλήσεων της εταιρίας 

αφορούν την Ελληνική αγορά). 

Για την πρόβλεψη της μελλοντικής πορείας των πωλήσεων των ετών 2014 και 

2015 της εταιρίας θα βασιστούμε σε εκτιμήσεις αναλυτών (consensus estimates) και 

ως πηγές θα χρησιμοποιηθούν οι ιστοσελίδες ft.com και reuters.com. Όπως συνέβη και 

στην περίπτωση της ΜΟΕ, οι εκτιμήσεις αυτές αφορούν τον Όμιλο και όχι την εταιρία 

της οποίας τα στοιχεία εξετάζουμε. Επομένως η πορεία των πωλήσεων της εταιρίας θα 

υπολογιστεί αναλογικά, μ’ αυτήν του Όμιλου, εφόσον οι ίδιοι παράμετροι που 

επηρεάζουν την πορεία του ενός μεγέθους, επηρεάζουν και του αλλού. Επιπλέον ο 

κύκλος εργασιών της εταιρίας αποτελεί σταθερά πάνω από το 90% του αντίστοιχου 

του Όμιλου. Για το 2014 ο κύκλος εργασιών των ΕΛΠΕ θα συνεχίσει να έχει πτωτική 

πορεία, αλλά μικρότερου βαθμού -1,4%, έναντι του 2013 (-9,64). Ενώ το 2015 οι 

αναλυτές εκτιμούν πως η εταιρία θα ανακάμψει και θα παρουσιάσει θετικούς ρυθμούς 

ανάπτυξης επί των πωλήσεων, της τάξης του 13,3%. Αναφορικά με τους ρυθμούς 

ανάπτυξης των πωλήσεων της εταιρίας για τα τελευταία τρία έτη της περιόδου 

πρόβλεψης, θεωρούμε πως θα συνεχίσει να παρουσιάζει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης 

αλλά με φθίνουσα πορεία, 8%,5% και 4% για τα έτη 2016,2017 και 2018 αντίστοιχα· 
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όπως άλλωστε επιτάσσει και η μέθοδος DCF, ώστε ο ρυθμός ανάπτυξης κατά το 

τελευταίο έτος της περιόδου πρόβλεψης να μην ακραία υψηλός, καθώς εικάζεται πως 

η εταιρία θα διατηρήσει αυτόν το ρυθμό εις το διηνεκές. Στον παρακάτω πίνακα 

παρουσιάζεται η ποσοστιαία μεταβολή κατ’ έτος του ΑΕΠ της Ελλάδος, με έτος βάσης 

το 2005, σύμφωνα με το ΔΝΤ. 

Πίνακας 16. Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή ΑΕΠ Ελλάδος 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

-4,943 -7,105 -6,979 -3,855 0,6 2,917 3,706 3,485 3,348 

(πηγή, International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2014) 

 

Συγκρίνοντας τις αποδόσεις της ΕΛΠΕ με αυτές της Ελληνικής οικονομίας κατά 

την περίοδο 2010-2013 γίνεται σαφές πως η εταιρία διαθέτει τη δυναμική, ώστε να 

παρουσιάζει ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους απ’ αυτούς της εθνικής οικονομίας. Αν 

και προτιμάται κατά το τελευταίο έτος της πρόβλεψης οι αναλυτές να ορίζουν 

χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης της εκάστοτε εταιρίας συγκριτικά μ’ αυτόν της εθνικής 

οικονομίας στην οποία δραστηριοποιείται· εν αντιθέσει με την ως άνω λογική,  ο 

ρυθμός ανάπτυξης της ΕΛΠΕ το 2018 θα είναι ελαφρώς υψηλότερος αυτού της 

Ελληνικής οικονομίας (4% έναντι 3,348%), ώστε να καταδειχτούν οι δυνατότητες και 

οι προοπτικές της εταιρίας. Οι παραπάνω ρυθμοί ανάπτυξης δεν μπορούν να λογιστούν 

ως ακραίοι και αιτιολογούνται από τα παρακάτω δεδομένα. Τα ΕΛΠΕ διαθέτουν 

τέσσερα διυλιστήρια (3 στον Ελλαδικό χώρο κι ένα στα Σκοπιά), εκ των οποίων το 

διυλιστήριο της Ελευσίνας έπειτα από τα έργα αναβάθμισης, τα οποία δέχτηκε  τα 

προηγούμενα χρόνια, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας του, άρχισε να 

αποδίδει στο 100% της δυναμικότητας του κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2013, 

επομένως τα επόμενα χρόνια θα διαφανεί η δυναμική του εν λόγω διυλιστηρίου. Τα 

ΕΛΠΕ δύνανται να εκμεταλλευτούν τις διυλιστηκές ικανότητες των εγκαταστάσεων 

τους, τόσο τις ποσοτικές (αθροιστική ετήσια δυναμικότητα διύλισης 19,5εκατ. Μ/Τ), 

όσο και τις ποιοτικές, καθώς διαθέτουν την ευελιξία να επεξεργαστούν μεγάλη ποικιλία 

αργών, γεγονός που τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση σε νέες αγορές πέρα των 

υπαρχόντων. Επιπλέον έχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης των εξαγωγών τους 

(αποτελούν μόλις το 44% των πωλήσεων, έναντι  65% της ΜΟΕ), γεγονός που θα τα 

επιτρέψει να αποφύγουν τους κλυδωνισμούς που δέχονται από την εγχώρια αγορά, 
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καθώς και να εκμεταλλευτούν την δυναμική παρουσία τους στην Βαλκανική. 

Παράδειγμα της ανάπτυξης του εξαγωγικού χαρακτήρα των ΕΛΠΕ, μπορεί να 

αποτελέσει ο κλάδος πετροχημικών της εταιρίας, στον οποίο είναι μοναδικός 

παραγωγός στην Ελλάδα και οι εξαγωγές του ανέρχονται στο 65% των πωλήσεων του 

κλάδου. Τέλος οι χαμηλές τιμές αργού που επίκεινται τα επόμενα έτη (όπως φαίνεται 

στον πίνακα της World Bank, ΜΟΕ ανάλυση DCF), θα επιτρέψουν στα ΕΛΠΕ να 

αγοράζουν φθηνά και σε πιθανή αύξηση των τιμών, θα έχουν τη δυνατότητα να 

παρουσιάσουν κέρδη, φυσικά συναρτήσει της ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου. Αναφορικά με 

τον κίνδυνο διακύμανσης της τιμής του αργού, η εταιρία προβαίνει σε πράξεις 

αντιστάθμισης του με παράγωγα ( συμβόλαια futures). 

Σχετικά με την εξέλιξη της μελλοντικής πορείας των υπολοίπων μεγεθών, θα 

πράξουμε όπως και στην περίπτωση της ΜΟΕ. Θα προσδιοριστούν επομένως, 

παραλληλίζοντας τα μεγέθη αυτά με τις πωλήσεις της εταιρίας κατά την ιστορική 

περίοδο (2010-2013). Για την μελλοντική πορεία του κόστους πωληθέντων θα 

βασιστούμε στον παρακάτω πίνακα : 

Πίνακας 17. Ποσοστό του Κόστους Πωλ. Επί του Κ.Εργασιών  ΕΛΠΕ   

2010 2011 2012 2013 

93,65% 95,71% 96,72% 99,38% 

Αρ.Μέσος 96,36%   

Γ.Μέσος 96,34%   

  

Όπως παρατηρούμε το υψηλότερο κόστος πωληθέντων παρουσιάστηκε το 2013, 

για λόγους οι οποίοι αναφέρθηκαν προηγουμένως και πως τόσο ο αριθμητικός, όσο και 

ο γεωμετρικός μέσος δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 

πρόβλεψης, το κόστος πωληθέντων θα διατηρηθεί  σταθερό σε ποσοστό 96% επί του 

κύκλου εργασιών. 

 Όσον αφορά τα λειτουργικά έξοδα (operating expenses), παρατίθενται τα ποσοστά τους 

επί του κύκλου εργασιών 

Πίνακας 18. Ποσοστό των Oper. Exp. επί του Κ.Εγασιών ΕΛΠΕ 

2010 2011 2012 2013 

2,67% 2,28% 1,96% 3,01% 

Αρ.Μέσος 2,48%   

Γ.Μέσος 2,45%   
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Γίνεται φανερό πως δεν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις και τα λειτουργικά έξοδα 

θα διατηρηθούν σε ποσοστό 2,4% επί του κύκλου εργασιών. Το υψηλότερο ποσοστό 

κατά το 2013 έγκειται στο επιπλέον κόστος που σχετίζεται με την εθελουσία έξοδο. 

Κατ’ αντιστοιχία με την περίπτωση της ΜΟΕ ο φορολογικός συντελεστής θα 

διατηρηθεί σταθερός καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης και ίσος με 26% 

(επίπεδα 2013). 

Αναφορικά με τη μελλοντική πορεία των αποσβέσεων, χρησιμοποιήθηκε ο 

αριθμητικος μέσος. Επομένως για την εξεταζόμενη περίοδο θα υπολογιστούν βάσει 

του ποσοστού 1,2% επί του κύκλου εργασιών της εκάστοτε χρονιάς. 

Πίνακας 19. Ποσοστό των Αποσβέσεων επί του Κ.Εργασιών ΕΛΠΕ 

2010 2011 2012 2013 

1,04% 0,95% 1,08% 1,74% 

Αρ.Μέσος 1,20%   

Γ.Μέσος 1,17%   

 

Σχετικά με την πορεία του capex, δε θα προβούμε στη χρήση είτε αριθμητικού, 

είτε γεωμετρικού μέσου, καθώς όπως φαίνεται κι από τον συγκεντρωτικό πίνακα 15 

της ανάλυσης DCF των ΕΛΠΕ κατά τα έτη 2010,2011 και 2012 η εταιρία παρουσίασε 

υψηλό capex λόγω της αναβάθμισης τόσο του διυλιστηρίου της Θεσσαλονίκης (πλήρης 

εμπορική λειτουργία το 2011), όσο και αυτού της Ελευσίνας (η πρώτη πλήρης χρόνια 

εμπορικής λειτουργίας ήταν το 2013). Επομένως το capex θα διατηρηθεί στα επίπεδα 

του 2013 και ελαφρώς προσαυξημένο (στα €90εκατ.), ώστε να αντικατοπτρίζει τις 

ανάγκες της εταιρίας για προσθήκες σε μηχανολογικό εξοπλισμό και ελάσσονος 

κόστους αναβαθμίσεις. 

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, η μελλοντική πορεία του καθαρού 

κεφαλαίου κίνησης θα κυμανθεί στα επίπεδα του 2011 και θα αποτελεί το 3,2% του 

κύκλου εργασιών. 

Πίνακας 20. Ποσοστό του NWC επί του Κ.Εργασιών ΕΛΠΕ 

2010 2011 2012 2013 

11,45% 3,23% -1,91% -3,45% 
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 Οι λόγοι για τους οποίους διατηρούμε τη μεταβολή του nwc στα επίπεδα του 

2011, είναι γιατί οι υπόλοιπες χρονιές της ιστορικής περιόδου δεν είναι 

αντιπροσωπευτικές του μεγέθους του nwc. Η ύπαρξη υψηλού ποσοστού του nwc επί 

των πωλήσεων το 2010 έγκειται στη διατήρηση υψηλών αποθεμάτων από την εταιρία. 

Ενώ για τα έτη 2012 και 2013 τα αρνητικά ποσοστά είναι απόρροια των μεγαλύτερων 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων έναντι του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Σ’ αυτό 

συνέβαλε το μέγεθος «προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις», καθώς για τα δύο 

προαναφερθέντα έτη είναι το υψηλότερο της εξεταζόμενης περιόδου. Η απόκλιση αυτή 

έγκειται στην αδυναμία αποπληρωμής του προμηθευτή αργού πετρελαίου NOIC 

(national Iranian oil company). Η εταιρία από τις αρχές του 2012 προσπαθεί να 

αποπληρώσει τις υποχρεώσεις της, δίχως αποτέλεσμα, λόγω της μη αποδοχής 

πληρωμών από το διεθνές τραπεζικό σύστημα προς Ιρανικές τράπεζες και κρατικές 

εταιρίες, εξαιτίας των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν από την ΕΕ. Επιπλέον 

να σημειωθεί πως τόσο η ΜΟΕ όσο και τα ΕΛΠΕ, είναι υποχρεωμένες να τηρούν 

αποθέματα αργών και προϊόντων πετρελαίου, πέραν αυτών που απαιτούνται για την 

ομαλή εμπορική λειτουργία τους, σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ περί αποθεμάτων 

ασφαλείας 90 ημερών (Ν. 3054/2002). 

Η προϋπόθεση της μελλοντικής μεταβολής του nwc σε ποσοστό 3,2% επί του 

κύκλου εργασιών, και συνεπώς ύπαρξη θετικού nwc (current assets > current 

liabilities), γίνεται με την παραδοχή πως θα αρθούν οι κυρώσεις της ΕΕ προς το Ιράν, 

και επομένως η εταιρία θα μπορέσει να αποπληρώσει τον προμηθευτή της. Συνεπώς θα 

εμφανιστεί μεγάλο μέγεθος στη μεταβολή του nwc το 2014, με αποτέλεσμα αρνητικής 

ελεύθερης ταμειακής ροής για το έτος αυτό (όπως και στον συγκεντρωτικό πίνακα 

(DCF analysis ΕΛΠΕ) 

Υπολογισμός WACC   

Επειδή τα ΕΛΠΕ έχουν προβεί σε έκδοση τετραετούς ευρώ-ομολόγου ύψους 

€500εκατ. και coupon rate 8% το 2013, ως cost of debt θα χρησιμοποιηθεί η απόδοση 

στη λήξη (yield to maturity) του ομολόγου. Σύμφωνα με τη Eurobank equities, credit 

research για τα ΕΛΠΕ, Νοέμβριος 2014, η YTM είναι ίση με 7,2%. 

After tax kd=7,2*(1-26%) = 5,33% 
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Αναφορικά με το cost of equity (ke= rf +b(rm-rf)), για τα μεγέθη του ‘ακίνδυνου’ 

επιτοκίου αλλά και της απόδοσης της αγοράς, θα χρησιμοποιηθούν τα ίδια στοιχεία 

όπως και στην περίπτωση της ΜΟΕ, εφόσον αντλούνται από το ίδιο paper. Άρα rf 

=9,6% και market premium= 7,3%. Για την εύρεση του συντελεστή βήτα, θα 

“τρέξουμε” την παλινδρόμηση των ημερήσιων αποδόσεων της μετοχής των ΕΛΠΕ, 

τόσο με το δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE20), όσο και με το γενικό δείκτη 

(ΓΔ) της τελευταίας πενταετίας (1/1/2009-31/12/2013). Ως συντελεστής θα 

χρησιμοποιηθεί το αποτέλεσμα της παλινδρόμησης με το FTSE20, όπως συνέβη και 

στην περίπτωση της ΜΟΕ. Τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων έχουν ως εξής:  β= 

0,52 για τον FTSE 20 και β = 0,66 για τον ΓΔ και στις δύο περιπτώσεις τα 

αποτελέσματα μας είναι στατιστικά σημαντικά (p value<0,05). 

Επομένως ke = 9,6 + 0,52*7,3=13,4%  

Εν συνεχεία για τον υπολογισμό του WACC, πρέπει να υπολογιστούν και οι 

σταθμίσεις των δανείων και των ιδίων κεφαλαίων, D/V και E/V αντίστοιχα.  

Πίνακας 21. Αποτελέσματα D/V κατ’ έτος ΕΛΠΕ 

2010 2011 2012 2013 Μ.Ο. 

46% 50% 51% 59,60% 52% 

  

Όπως παρατηρούμε και στον παραπάνω πίνακα το 2013 ο δείκτης μόχλευσης D/V 

είναι αρκετά υψηλότερος έναντι των υπολοίπων ετών και θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων, ώστε να οριστεί η «στοχευμένη» 

κεφαλαιακή διάρθρωση (target capital structure) της εταιρίας. Εντούτοις θα 

χρησιμοποιηθεί ο δείκτης του 2013 (άρα E/V=40,4%), ώστε να καταδείξουμε τον 

υψηλό δανεισμό των ΕΛΠΕ για αυτό το έτος και το «βάρος» αυτού κατά τον 

υπολογισμό του WACC. 

WACC= (0,596*0,0533) + (0,404*0,134)= 8,59% 

Στην τελευταία γραμμή του συγκεντρωτικού πίνακα 15 (DCF analysis EΛΠΕ) 

εμφανίζονται οι παρούσες αξίες των μελλοντικών FCF και της terminal value, 

προεξοφλημένες με βάση το WACC. Το άθροισμα αυτών ισούται με την enterprise 

value (EV). Άρα EV= €2.657.808. Επειδή ενδιαφερόμαστε για την εύρεση της 
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εσωτερικής αξίας της μετοχής των ΕΛΠΕ, θα πρέπει να υπολογιστεί η Equity value, 

για τον υπολογισμό της θα αφαιρεθούν τα δάνεια από την EV και θα προστεθούν τα 

ταμειακά διαθέσιμα και τα ισοδύναμα αυτών. Συνεπώς Equity value=2.657.808-

2.372.250+739.311=€1.024.869. Για την εύρεση της εσωτερικής αξίας της μετοχής η 

equity value θα διαιρεθεί με τον αριθμό των κοινών μετοχών των ΕΛΠΕ. Αν και τα 

ΕΛΠΕ προβαίνουν στην παροχή employee stock options, ο αριθμός των μετοχών δεν 

έχει μεταβληθεί, αφού μέχρι τις 31/12/2013 δεν έχει εξασκηθεί κανένα απ’ αυτά τα 

δικαιώματα. Κατά συνέπεια ο αριθμός των μετοχών δεν έχει μεταβληθεί και είναι ίσος 

με 305.635.185, όπως άλλωστε διαφαίνεται και από την αντίστοιχη ετήσια οικονομική 

έκθεση του κάθε έτους της εξεταζόμενης (ιστορικής) περιόδου. Επομένως η 

εσωτερική αξία της μετοχής = €3,35. Παρακάτω παρατίθεται και ο πίνακας 

ευαισθησίας της τιμής της μετοχής σε σχέση με το WACC. 

Πίνακας 22. Ανάλυση ευαισθησίας μεταξύ τιμής μετοχής & WACC ΕΛΠΕ 

WACC 7,50% 8,00% 8,59% 9,00% 9,50% 

Share Value 6,67 4,92 3,35 2,47 1,59 

  

     Βάσει των αποτελεσμάτων η μετοχή εμφανίζεται υπερτιμημένη, καθώς η τιμή 

διαπραγμάτευσης στις 31/12/2013 ήταν €7,58. Θα πρέπει να σημειωθεί πως το 

αποτέλεσμα αυτό επηρεάζεται από την υπόθεση στην οποία προβήκαμε σχετικά με το 

nwc, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως. Επιπλέον η δανειακή επιβάρυνση της 

εταιρίας για το 2013 είναι αρκετά υψηλή , με συνέπεια να μειώνεται αισθητά η Equity 

value, καθώς και ο αριθμός μετοχών των ΕΛΠΕ είναι σημαντικά υψηλότερος 

συγκριτικά μ’ αυτόν της ΜΟΕ.  
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4.2 Dividend Discount Model 

 

Όπως έχει αναφερθεί στο δεύτερο κεφάλαιο, το μοντέλο προεξόφλησης 

μερισμάτων προϋποθέτει από τον εκάστοτε αναλυτή να προβεί σε μια σειρά υποθέσεων 

για την εύρεση της εσωτερικής αξίας της μετοχής. Οι υποθέσεις αυτές είναι δύσκολο 

να υποστηριχτούν και μπορεί να οδηγήσουν σε εσφαλμένες αποτιμήσεις των 

εξεταζόμενων μετοχών. Επίσης θα πρέπει να προστεθεί πως η επαναγορά μετοχών 

(share buybacks), ως πολιτική επιστροφής χρημάτων στους επενδυτές, κερδίζει όλο και 

περισσότερο έδαφος, έναντι της διανομής μερισμάτων. Επομένως στο υποκεφάλαιο 

αυτό θα προβούμε σε μια απλουστευμένη παρουσίαση του μοντέλου προεξόφλησης 

μερισμάτων.    

 

I. Μότορ Όϊλ 

   

Η ΜΟΕ αποτελεί εταιρία η οποία διαχρονικά διανέμει μερίσματα. Κατά τα έτη 

2010,2011 και 2012 σε συνδυασμό των μερισμάτων των οποίων διένειμε η εταιρία, 

προέβη και σε επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους, με αντίστοιχη μείωση της 

ονομαστικής αξίας της μετοχής. Η επιστροφή αυτή προσμετρήθηκε στο ετήσιο 

συνολικό μέρισμα. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα μερίσματα που διένειμε η 

εταιρία κατά την εξεταζόμενη περίοδο (2010-2013), η ετήσια μεταβολή αυτών κατ’ 

έτος και ο ετήσιος ρυθμός απόδοσης τους  

 

Πίνακας 23. Ετήσιο μέρισμα ανά μετοχή ΜΟΕ 

 2010 2011 2012 2013   

Μέρισμα 

ανά 

μετοχή 

0,5 0,5 0,4 0,2 
Ετήσιος ρυθμός  

απόδοσης 

 N/A 0% -20% -50% -26% 

 

Από τα παραπάνω γίνεται εμφανές πως δεν μπορούν να συναχθούν ασφαλή 

συμπεράσματα σχετικά με τη μελλοντική πορεία των μερισμάτων της ΜΟΕ. Καθόσον 

φαίνεται η μερισματική πολιτική της εταιρίας το 2013 επηρεάστηκε από τη χαμηλή της 

κερδοφορία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών 22  τα EPS της  ΜΟΕ θα 

                                                 
22 www.euro2day.gr,www.bloomberg.com 
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αυξηθούν κατά 60% για το 2014, όπως επίσης και η μερισματική της απόδοση 

(dividend yield) κατά 4%, τηρουμένων των αναλογιών μπορεί να συναχθεί το 

συμπέρασμα πως η εταιρία θα αυξήσει και το ποσό των μερισμάτων που θα διανείμει. 

Αν υποθέσουμε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης των μερισμάτων θα είναι 10%, τότε θα 

έχουμε dividends per share =0,2*(1+10%)=0,22 και σύμφωνα με το μοντέλο 

ανάπτυξης του Gordon, value of stock = DPS1/(ke-g), οπού ke το κόστος ιδίων 

κεφαλαίων το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην ανάλυση DCF και g ο ρυθμός ανάπτυξης 

μερισμάτων (10%) που υποτέθηκε προηγουμένως. Άρα τιμή μετοχής =0,22/(0,1362-

0,1)= €6,08. Η μετοχή εμφανίζεται υπερτιμημένη καθώς στις 31/12/2013 η τιμή της 

ήταν €8,22. Γίνεται φανερό πως η αποτίμηση στηρίζεται στην υπόθεση πως τα 

μερίσματα θα αυξάνουν με ρυθμό 10% στο διηνεκές, καθώς και ότι σε περίπτωση 

αποδοχής υψηλότερου ρυθμού (g>ke) το αποτέλεσμα θα είναι αρνητικό, κάτι το οποίο 

είναι ανέφικτο (αρνητική τιμή μετοχής). Ο ρυθμός ανάπτυξης μπορεί να υπολογιστεί 

και με τη χρήση των θεμελιωδών (fundamentals) στοιχείων της εταιρίας. Επομένως 

g=(1-dividend payout ratio)*ROE, dividend payout ratio = dividends per share / 

earnings per share. Το payout ratio για τα έτη 2010,2011,2012 και 2013 είναι 0,67 , 0,4 

, 0,49 και 4 αντίστοιχα. Καθίσταται εμφανές πως με τα δεδομένα του 2013, δεν υπάρχει 

νόημα υπολογισμού του ρυθμού ανάπτυξης, καθώς g=(1-4)*ROE(=1,26%)= -0,0378, 

μπορεί όμως να υπολογιστεί με τα δεδομένα του 2012. Επομένως, g=(1-

0,49)*18,9%=0,097. Η τιμή της μετοχής θα είναι ίση με [0,4*(1+0,097)] / (0,1362-

0,097)=€11  και η τιμή της στις 31/12/2012 ήταν ίση με €8,20 ,άρα είναι υποτιμημένη 

για τα δεδομένα του 2012. 

 

II. ΕΛΠΕ  

Η ΕΛΠΕ, όπως και η Μότορ Όϊλ, αποτελεί εταιρία η οποία διαχρονικά διανέμει 

μερίσματα. Εξαιρουμένης της χρονιάς 2013, κατά τη οποία επέλεξε να μην διανείμει 

μερίσματα. Κατά τη χρόνια αυτή η εταιρία παρουσίασε ζημιές, αλλά συνάμα είχαν 

μειωθεί αισθητά και τα αποτελέσματα εις νέον (2010 €392.397, 2011 €408.648, 2012 

€363.592, 2013 €24.594, ποσά σε χιλιάδες ευρώ), μέγεθος από το οποίο πηγάζει η 

πληρωμή των μερισμάτων. Θεωρούμε δύσκολο η ΕΛΠΕ να προβεί σε διανομή 

μερισμάτων για το οικονομικό έτος 2014, καθώς όπως έχει αναφερθεί οι πωλήσεις της 

εταιρίας για το έτος αυτό αναμένεται να παρουσιάσουν κάμψη της τάξης του -1,4%, 

έναντι του 2013. Επιπροσθέτως η εταιρία έχει αυξήσει τα χρηματοοικονομικά της 
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έξοδα (έξοδα τόκων και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα, ποσά σε χιλ. ευρώ :2010 

€36.199, 2011 €35.977,2012 €25.200, 2013 €180.808) και θα πρέπει να καλύψει τις 

δανειακές της επιβαρύνσεις. Συνδυαστικά με την πτώση των πωλήσεων, η ύπαρξη 

υψηλών χρηματοοικονομικών εξόδων θα πιέσει τα κέρδη της εταιρίας με πιθανή 

επίπτωση την εμφάνιση αρνητικών EPS. Τα παραπάνω καθιστούν δύσκολο την 

οποιαδήποτε υπόθεση σχετικά με τον μελλοντικό ρυθμό ανάπτυξης των μερισμάτων. 

Αν και θα πρέπει να σημειωθεί πως οι αναλυτές23 εκτιμούν πως θα υπάρξει αύξηση του 

dividend yield της τάξης του 1,54%. Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας των 

μερισμάτων ανά μετοχή, της ετήσιας μεταβολής αυτών και ο ετήσιος ρυθμός απόδοσης 

τους 

 

Πίνακας 24. Ετήσιο μέρισμα ανά μετοχή ΕΛΠΕ 

 2010 2011 212 2013   

Μέρισμα 

ανά 

μετοχή 

0,45 0,45 0,15 - 
Ετήσιος ρυθμός  

απόδοσης 

 N/A 0% -66,67%  -30,67% 

  

Γίνεται φανερό πως είναι αρκετά δύσκολο να προσδιοριστεί η τιμή της μετοχής 

βάσει του μοντέλου προεξόφλησης μερισμάτων στα επίπεδα του 2013. Γι’ αυτό και θα 

χρησιμοποιηθεί το μοντέλο για το έτος 2012. O δείκτης payout για τα έτη 2010,2011 

και 2012 είναι 0,9 , 1,22 και 0,47 αντίστοιχα. Ο δείκτης ROE2012=5,1%, επομένως, 

g=(1-0,47)*0,051=0,027 και η τιμή της μετοχής=(0,15*1,027) / (0,134-0,027)= €1,44. 

Με βάση τα δεδομένα του 2012, η μετοχή της ΕΛΠΕ είναι υπερτιμημένη καθώς στις 

31/12/2012 η τιμή της ήταν ίση με €7,40.  

  

                                                 
23 www.euro2day.gr 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 

  
Στο παρόν κεφάλαιο θα εξεταστούν και θα αναλυθούν τα αποτελέσματα των 

αριθμοδεικτών των δύο εταιριών (Μότορ Όϊλ  και ΕΛΠΕ). Η ανάλυση θα γίνει τόσο 

σε εταιρικό επίπεδο, η οποία θα αφορά την ξεχωριστή παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

των δύο υπό εξέταση εταιριών, όσο και σε επίπεδο κλάδου κατά την οποία θα προβούμε 

σε συγκριτική εξέταση των αποτελεσμάτων του κάθε δείκτη μεταξύ των δύο εταιριών. 

Επιπροσθέτως, να σημειωθεί πως για τον υπολογισμό των αριθμοδεικτών κατά τον 

οποίο απαιτείται η χρήση του μεγέθους «τιμή μετοχής», θα χρησιμοποιηθεί ο 

αριθμητικός μέσος των τιμών κλεισίματος για κάθε έτος αντίστοιχα. Ο λόγος κατά τον 

οποίο θα χρησιμοποιηθεί ο μέσος όρος, έναντι της τιμής κλεισίματος κατά την 

τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής άπτεται στην κατάδειξη των 

μεταβολών αυτής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Όπως άλλωστε συμβαίνει και με  τα 

υπόλοιπα μεγέθη που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των δεικτών, τα οποία  

αντανακλούν τη συνολική τους εικόνα κατ’ έτος. Επιπλέον, τα κέρδη ανά μετοχή 

υπολογίζονται μετά από φόρους, όπως άλλωστε εμφανίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις των υπό εξέταση εταιριών. Τα αποτελέσματα των αριθμοδεικτών θα 

πρέπει να χρησιμοποιούνται με σύνεση από τους αναλυτές καθώς δεν 

αντικατοπτρίζουν εύγλωττα την κατάσταση ή την δυναμική μιας εταιρίας. Γι’ αυτό θα 

πρέπει να εξετάζονται σε ιστορικό επίπεδο για κάθε εταιρία καθώς και εν συγκρίσει με 

άλλες εταιρίες, ώστε να εξαχθεί τάση σχετικά με τα αποτελέσματα τους και να 

συναχθούν όσο το δυνατόν αφελέστερα συμπεράσματα.   
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5.1 Μότορ Όϊλ 

 
Πίνακας 25. Αριθμοδείκτες Μότορ Όϊλ 

 2010 2011 2012 2013 

P/E 10,77 5,65 6,98 161,2 

P/BV 2,46 1,79 1,32 2,03 

Earnings Yield 9,30% 17,70% 14,33% 0,62% 

Dividend Yield 6,27% 6,97% 7% 2,49% 

ROE 22,90% 31,69% 18,90% 1,26% 

ROIC 15,10% 17% 8,60% 0,57% 

Debt-Equity ratio 1,73 2,17 1,78 1,66 

Operating margin 3,16% 3,19% 2,15% 1,01% 

 

 

   Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα γίνεται εμφανές, πως η χρόνια κατά την 

οποία η εταιρία παρουσίασε τα χειρότερα αποτελέσματα βάσει αριθμοδεικτών είναι το 

2013. Καθώς όπως έχει σημειωθεί και στα κεφάλαια 1 και 4 κατ’ αυτό το έτος 

συνετέλεσαν πολλοί παράγοντες οι οποίοι επηρέασαν αρνητικά τις επιδόσεις της ΜΟΕ. 

Ο δείκτης P/E εμφανίζεται υψηλός το 2010, έναντι των ετών 2011 και 2012 λόγω 

χαμηλότερης κερδοφορίας που παρουσίασε η εταιρία κατά το έτος αυτό, ενώ το 2013 

το αποτέλεσμα του P/E καταδεικνύει την οριακή κερδοφορία την οποία κατάφερε να 

επιτύχει η εταιρία (€5,5εκατ.). Η αντανάκλαση των αποτελεσμάτων του P/E εμφαίνεται 

στις αποδόσεις των κερδών (earnings yield), καθώς υπάρχει αντίθετη σχέση των δυο 

μεγεθών, επομένως οι υψηλότερες αποδόσεις απαντώνται κατά τα έτη 2011 και 2012. 

Η πορεία του δείκτη P/BV αντανακλά την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων κατά τα 

εξεταζόμενα έτη, τα οποία όμως παρουσίασαν μια μικρή κάμψη το 2013. Όπως έχει 

αναφερθεί στο κεφάλαιο 3 ο P/BV θα πρέπει να εξετάζεται συγκρινόμενος με την 

πορεία του ROE. Ενώ η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων είναι υψηλή το 2010 και το 

2011, με μικρή πτώση το 2012, λόγω αύξησης των ιδίων κεφαλαίων και πτώσης της 

κερδοφορίας, συνάμα παρατηρείται και χαμηλός δείκτης P/BV. Αντίθετα για το 2013 

η μετοχή της ΜΟΕ θα μπορούσε να χαρακτηριστεί υπερτιμημένη, καθώς ο ROE είναι 

χαμηλός και ο P/BV σχετικά υψηλός. Σ’ αυτό συνετέλεσαν κυρίως η υψηλή μέση τιμή 

διαπραγμάτευσης και η χαμηλή κερδοφορία της εταιρίας κατά το 2013. Τα χαμηλά 

κέρδη της ΜΟΕ το 2013 είχαν επίπτωση και στην πτώση του δείκτη ROIC, ενώ το 

2012 η ύπαρξη χαμηλότερης απόδοσης επενδυμένου κεφαλαίου, οφείλεται στην πτώση 

των κερδών έναντι του 2011, αλλά και στην αύξηση των συνολικών υποχρεώσεων της 
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εταιρίας. Επιπροσθέτως, να σημειωθεί πως δε θα γίνει σύγκριση του δείκτη ROIC με 

το WACC,όπως έχει αναφερθεί στο κεφάλαιο 3, καθώς τα χαμηλά κέρδη της εταιρίας 

κατά το 2013, συνετέλεσαν ώστε ο ROIC να είναι χαμηλός. Επιπλέον, καθόσον δεν 

υπάρχουν στοιχεία αναφορικά με το WACC των προηγούμενων ετών, δεν κρίνεται 

σκόπιμο να γίνει σύγκριση των δύο μεγεθών για ένα έτος μόνο, και δη έτος χαμηλής 

κερδοφορίας. Η μερισματική απόδοση αντικατοπτρίζει την μερισματική πολιτική της 

εταιρίας να διανέμει μερίσματα ακόμη και σε περιόδους χαμηλής κερδοφορίας. Η 

πτώση της μερισματικής απόδοσης το 2013 οφείλεται κυρίως στο χαμηλό μέρισμα ανά 

μετοχή (€0,2) το οποίο διένειμε η ΜΟΕ και δευτερευόντως στην υψηλή μέση τιμή 

διαπραγμάτευσης της μετοχής της (€8,06). Αναφορικά με το δείκτη του συνολικού 

δανεισμού (βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου) προς ίδια κεφάλαια δεν 

εμφανίζονται ιδιαίτερες αποκλίσεις και ο δανεισμός δείχνει πως βρίσκεται σε 

διαχειρίσιμα επίπεδα από τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας. Σχετικά με τον δείκτη του 

λειτουργικού περιθωρίου κέρδους, φαίνεται πως η εταιρία κατορθώνει να διατηρεί τα 

λειτουργικά της έξοδα στα ίδια σχεδόν επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης 

περιόδου. Το χαμηλό ποσοστό του 2013 οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κόστους 

πωληθέντων, με συνέπεια την ύπαρξη χαμηλότερων μικτών αποτελεσμάτων, και όχι 

στην αύξηση του λειτουργικών εξόδων.    

5.2 ΕΛΠΕ 

 
Πίνακας 26. Αριθμοδείκτες ΕΛΠΕ 

 2010 2011 2012 2013 

P/E 13,5 17,65 18,2 - 

P/BV 1,08 1,04 0,93 1,53 

Earnings Yield 7,40% 5,67% 5,50% -11,90% 

Dividend Yield 6,67% 6,90% 2,60% - 

ROE 8,07% 5,90% 5,10% -18,30% 

ROIC 5,27% 3,85% 4% -10% 

Debt-Equity ratio 0,85 0,99 1,02 1,47 

Operating margin 3,68% 2,01% 1,31% -2,39% 

 

Το 2013 αποτέλεσε χρόνια κατά την οποία η ΕΛΠΕ παρουσίασε ζημιές, γεγονός 

το οποίο επέδρασε αρνητικά στα αποτελέσματα των αριθμοδεικτών κατά το έτος αυτό. 

Αναφορικά με το δείκτη P/E, αρνητική επίδραση στον υπολογισμό του έχει ο μεγάλος 

αριθμός των κοινών μετοχών της εταιρίας και η σχετικά χαμηλή της κερδοφορία. Ο 
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πρώτος παράγοντας επιδρά και στον υπολογισμό του δείκτη P/BV, με τη διαφορά πως 

τα ίδια κεφάλαια είναι σημαντικά υψηλοτέρα από τα καθαρά κέρδη της εταιρίας. Αν 

και η ΕΛΠΕ παρουσιάζει χαμηλό δείκτη P/BV κατά την εξεταζόμενη περίοδο, η 

σύγκριση του όμως με το δείκτη ROE καταδεικνύει πως η απόδοση των ιδίων 

κεφαλαίων δε συνάδει με τη μέση τιμή διαπραγμάτευσης του κάθε έτους, καθώς ο ROE 

κατά την περίοδο 2010-2013 είναι χαμηλός και μάλιστα με πτωτική πορεία. Σχετικά 

με την πορεία του δείκτη ROIC, πέρα της χαμηλής κερδοφορίας κατά τα έτη 2010-

2012 στα χαμηλά αποτελέσματα του συμβάλλει και το μεγάλο μέγεθος των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και δη των προμηθευτών· δε θα προβούμε σε 

σύγκριση του ROIC με το WACC για τους ίδιους λόγους που συντρέχουν με την 

περίπτωση της ΜΟΕ. Η απόδοση των κερδών έχει εκ διαμέτρου αντίθετη πορεία απ’ 

αυτήν του P/E και διαφαίνεται από τη πτωτική της πορεία, καθώς και κατά το 2013 η 

αρνητική απόδοση καταδεικνύει πως η εταιρία χάνει χρήματα. Εν αντιθέσει με τον P/E 

ο οποίος δεν υπολογίζεται σε περίπτωση που η εταιρία παρουσιάζει ζημιές. Σχετικά με 

τη μερισματική απόδοση διαφαίνεται η πολιτική της εταιρίας να διανέμει μερίσματα 

κατά τις περιόδους στις οποίες παρουσιάζει κέρδη. Η χαμηλότερη απόδοση (μέρισμα 

ανά μετοχή €0,15) το 2012 είναι απόρροια των χαμηλότερων καθαρών κερδών στο 

παρόν έτος. Ο δείκτης συνολικού δανεισμού προς ίδια κεφάλαια είναι αρκετά χαμηλός 

καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο. Η αύξηση που παρατηρείται το 2013 οφείλεται 

κυρίως στην αύξηση του δανεισμού (βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου), έναντι 

των υπολοίπων ετών και στην μερική μείωση των ιδίων κεφαλαίων, λόγω της μείωσης 

των συσσωρευμένων κερδών. Τέλος όπως και στην περίπτωση της ΜΟΕ, η ΕΛΠΕ δεν 

παρουσιάζει ιδιαίτερες μεταβολές στα λειτουργικά της έξοδα από έτος σε έτος. Η 

αρνητική απόδοση του λειτουργικού περιθωρίου κέρδους το 2013, οφείλεται κυρίως 

στο αυξημένο κόστος πωληθέντων εν συγκρίσει με το κύκλο εργασιών της εταιρίας, 

με συνέπεια την ύπαρξη χαμηλού μικτού κέρδους. 

 

5.3 Σύγκριση των επιμέρους αριθμοδεικτών μεταξύ Μότορ Όϊλ - ΕΛΠΕ  

    

 Η εξέταση των αριθμοδεικτών από τον εκάστοτε αναλυτή ή επενδυτή πρέπει να 

γίνεται σε συγκριτικό επίπεδο μεταξύ των υπό ανάλυση εταιριών, ώστε να συναχθούν 

όσο το δυνατόν ασφαλέστερα συμπεράσματα. Επομένως, για καλύτερη ερμηνεία των 
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αποτελεσμάτων των αριθμοδεικτών, θα συγκριθούν μεταξύ τους για τις δύο 

εξεταζόμενες εταιρίες, Μότορ Όϊλ και ΕΛΠΕ. 

 

Πίνακας 27. Αποτελέσματα P/E ΜΟΕ-ΕΛΠΕ 

 2010 2011 2012 2013 

Μότορ Όϊλ 10,77 5,65 6,98 161,2 

ΕΛΠΕ 13,5 17,65 18,2 - 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα του δείκτη P/E η μετοχή της Μότορ Όϊλ εμφαίνεται φθηνή 

και υποτιμημένη, και συνεπώς αποτελεί καλύτερη επιλογή για επένδυση συγκριτικά μ’ 

αυτήν της ΕΛΠΕ. Καθώς όπως έχει τονιστεί προτιμώνται εταιρίες, οι οποίες 

εμφανίζουν χαμηλό P/E, διότι θεωρείται πως έχουν περισσότερες πιθανότητες  

μελλοντικής αύξησης της τιμής της μετοχής τους· η μόνη περίπτωση να προτιμηθεί 

μετοχή η οποία παρουσιάζει υψηλό P/E, είναι αν συνοδεύεται από προσδοκίες μεγάλης 

μελλοντικής ανάπτυξης της εταιρίας. Η  ΕΛΠΕ κατά την διάρκεια της εξεταζόμενης 

περιόδου έχει σημαντικά υψηλότερο P/E, ενώ για το 2013 ο δείκτης δεν υπολογίστηκε, 

λόγω ζημιών που παρουσίασε η εταιρία. Τα παραπάνω ισχύουν αν εξεταστεί 

διαχρονικά ο δείκτης κι αυτό διότι, το 2013 ο P/E και των δύο εταιριών δεν αποτελεί 

ένδειξη επιλογής κάποιας εκ των δύο μετοχών. Επιπροσθέτως, ο δείκτης της απόδοσης 

των κερδών επισφραγίζει τα αποτελέσματα του P/E, καθόσον οι δυο εταιρίες 

αντιμετωπίζουν εν γένει τους ίδιους κινδύνους, αλλά η μετοχή της Μότορ Όϊλ 

προσφέρει υψηλότερες αποδόσεις.  

 

Πίνακας 28. Απόδοση κερδών ΜΟΕ-ΕΛΠΕ 

 2010 2011 2012 2013 

Μότορ Όϊλ 9,30% 17,70% 14,33% 0,62% 

ΕΛΠΕ 7,40% 5,67% 5,50% -11,90% 

 

Αντιθέτως βάσει του δείκτη P/BV η μετοχή της ΕΛΠΕ διαχρονικά επιτυγχάνει 

χαμηλότερα αποτελέσματα και εμφανίζεται υποτιμημένη έναντι αυτής της Μότορ Όϊλ 

Επομένως δύναται να αποτελέσει καλύτερη επενδυτική επιλογή. Γενικά μετοχές οι 

οποίες εμφανίζουν δείκτη P/BV χαμηλότερο της μονάδας θεωρούνται υποτιμημένες, 

ενώ εκείνες οι οποίες εμφανίζουν υψηλότερο της μονάδας λογίζονται ως 

υπερτιμημένες. 
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Πίνακας 29. Αποτελέσματα P/BV ΜΟΕ-ΕΛΠΕ 

 2010 2011 2012 2013 

Μότορ Όϊλ 2,46 1,79 1,32 2,03 

ΕΛΠΕ 1,08 1,04 0,93 1,53 

   

Αλλά όπως έχει αναφερθεί ο δείκτης P/BV θα πρέπει να ερμηνεύεται σε 

παραλληλία με τα αποτελέσματα του δείκτη ROE. Εφόσον ο παρονομαστής και των 

δύο δεικτών εκφράζεται με τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας. 

 

Πίνακας 30. Αποδόσεις Ιδίων Κεφαλαίων ΜΟΕ-ΕΛΠΕ 

 2010 2011 2012 2013 

Μότορ Όϊλ 22,90% 31,69% 18,90% 1,26% 

ΕΛΠΕ 8,07% 5,90% 5,10% -18,30% 

 

Από τον πίνακα των αποτελεσμάτων του ROE, διαπιστώνεται πως η Μότορ Όϊλ 

μπορεί να λογιστεί ως υποτιμημένη, καθώς παρουσιάζει υψηλό δείκτη ROE και 

χαμηλό σχετικά δείκτη P/BV. Και κατά συνέπεια αποτελεί πιο ελκυστική επένδυση. Η 

Μότορ Όϊλ εμφανίζεται πιο ικανή να παράγει κέρδη, δίχως να απαιτείται η χρήση 

περισσοτέρων κεφαλαίων. Επίσης τονίζεται η ικανότητα της διοίκησης της να 

αναπτύσσει τα ίδια κεφάλαια των μετόχων της. Ενώ αντίθετα η πτωτική πορεία του 

δείκτη ROE της ΕΛΠΕ, καταδεικνύει την αδυναμία της εταιρίας να επιστρέψει 

ικανοποιητικές αποδόσεις στους μετόχους της. 

Η παραπάνω αδυναμία της ΕΛΠΕ διαφαίνεται και από την πορεία, κατά την 

εξεταζόμενη περίοδο, του δείκτη ROIC. Η εταιρία δυσκολεύεται να παράξει 

υψηλότερες αποδόσεις κερδών προς τους κατόχους των επενδυμένων κεφαλαίων της.  

 

Πίνακας 31. Αποδόσεις Επενδυμένων Κεφαλαίων ΜΟΕ-ΕΛΠΕ 

 2010 2011 2012 2013 

Μότορ Όϊλ 15,10% 17% 8,60% 0,57% 

ΕΛΠΕ 5,27% 3,85% 4% -10% 

 

Ενώ η Μότορ Όϊλ εμφανίζεται πως εκμεταλλεύεται αποδοτικότερα τα κεφάλαια 

τα οποία έχουν επενδυθεί στην εταιρία, καθώς η αναλογία των κερδών της προς αυτά 
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είναι αρκετά υψηλότερη, έναντι αυτής της ΕΛΠΕ. Ακόμα και σε περιόδους κατά τις 

οποίες τα διυλιστήρια αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες και μεγάλα κόστη όπως 

συνέβη το 2013, η ΜΟΕ κατορθώνει να προσφέρει τουλάχιστον θετικές αποδόσεις, 

είτε αφορά τα ίδια κεφάλαια των μετοχών της, είτε τα συνολικά επενδυμένα κεφάλαια 

σ’ αυτήν, εν αντιθέσει με την ΕΛΠΕ, η οποία εμφανίζει χαμηλότερες αποδόσεις (ROE, 

ROIC) με ταυτόχρονη πτωτική πορεία αυτών των μεγεθών. 

Σχετικά με την κάλυψη των δανειακών επιβαρύνσεων από τα ίδια κεφάλαια, 

διαπιστώνεται ότι η ΕΛΠΕ βρίσκεται σαφώς σε καλύτερη θέση, έναντι της ΜΟΕ. 

  

Πίνακας 32. Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια ΜΟΕ-ΕΛΠΕ 

 2010 2011 2012 2013 

Μότορ Όϊλ 1,73 2,17 1,78 1,66 

ΕΛΠΕ 0,85 0,99 1,02 1,47 

 

Φαίνεται πως η Μότορ Όϊλ είναι περισσότερο μοχλευμένη και διατρέχει ελαφρώς 

μεγαλύτερο κίνδυνο, εν αντιθέσει με την ΕΛΠΕ της οποίας τα ίδια κεφάλαια επαρκούν 

να καλύψουν το δανεισμό της εταιρίας, παρέχοντας μεγαλύτερη ασφάλεια τόσο στους 

δανειστές όσο και στους επενδυτές της, οι οποίοι προτιμούν χαμηλότερο δείκτη 

δανεισμού προς ίδια κεφάλαια.  

Αναφορικά με τη μερισματική απόδοση και το λειτουργικό περιθώριο κέρδους, δε 

θα προβούμε σε συγκριτική ανάλυση των δύο δεικτών μεταξύ των εταιριών. Διότι όπως 

διαφαίνεται και από τους πίνακες 26 και 27, δεν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ 

αυτών των δεικτών των δύο εταιριών, ώστε να συναχθεί κάποιο συμπέρασμα. Καθώς, 

όπως έχει σημειωθεί στις μεταβολές των δύο δεικτών επίδρασαν οι ίδιοι παράγοντες. 

Για τη μεν μερισματική απόδοση, έχει τονιστεί πως και οι δυο εταιρίες ακολουθούν 

πολιτική διανομής μερισμάτων, και πως αυτά επηρεάζονται από τα κέρδη ή τις ζημιές 

που παρουσιάζουν οι εταιρίες. Ιστορικά τόσο η ΜΟΕ όσο και η ΕΛΠΕ, αποτελούν 

εταιρίες οι οποίες διανέμουν μερίσματα. Γι’ αυτό είναι δύσκολο να συναχθεί το 

συμπέρασμα πως υπάρχει μεταστροφή σχετικά με τη μερισματική πολιτική της ΕΛΠΕ, 

λόγω μη διανομής μερισμάτων  το 2013, επιπλέον δύναται να υποτεθεί πως στην 

επόμενη χρόνια επιστροφής στην κερδοφορία για την ΕΛΠΕ, η εταιρία θα 

επαναδιανείμει μερίσματα στους μετόχους της. Τέλος, καθόσον αφορά το λειτουργικό 

περιθώριο κέρδους, έχει επισημανθεί πως βασικός παράγοντας επηρεασμού των 
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αποτελεσμάτων υπήρξε η αύξηση του κόστους πωληθέντων κατά περιόδους και για τις 

δύο εταιρίες, και όχι τόσο η κακή διαχείριση των λειτουργικών εξόδων εκ μέρους τους. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

    
Καθίσταται σαφές από τα αποτελέσματα τα οποία έχουν προκύψει τόσο από την 

ανάλυση DCF, όσο και από την εξέταση των αριθμοδεικτών των δύο εταιριών, πως η 

μετοχή της Μότορ Όϊλ αποτελεί καλύτερη επένδυση, έναντι αυτής της ΕΛΠΕ. Πιο 

συγκεκριμένα με την ανάλυση DCF η μετοχή της ΜΟΕ εμφανίζεται υποτιμημένη, ενώ 

αυτή της ΕΛΠΕ υπερτιμημένη, συνάμα τα αποτελέσματα των αριθμοδεικτών 

καταδεικνύουν τη δυνατότητα της ΜΟΕ να καταγράφει διαχρονικά καλύτερους 

δείκτες, εν συγκρίσει με την ΕΛΠΕ. Στο σημείο αυτό να τονιστεί πως τα αποτελέσματα 

της μεθόδου DCF, θα πρέπει να κρίνονται σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Ακόμη κι αν 

δεχτούμε πως οι υποθέσεις οι οποίες ασκήθηκαν για την κατάρτιση της ανάλυσης DCF 

των δύο εταιριών είναι αληθείς, και πως η αγορά σφάλλει τιμολογώντας τις μετοχές 

λανθασμένα, θα πρέπει να δοθεί ο κατάλληλος χρόνος (2 ή 3 χρόνια) στην αγορά, ώστε 

να διορθώσει τα λάθη της. Δε θα αποτελεί έκπληξη, αν μια μετοχή λογίζεται 

υποτιμημένη, βάσει της μεθόδου DCF, και συνεχίσει να υποτιμάται περισσότερο στο 

εγγύς μέλλον (6 μηνες-1 χρόνο), ενώ αντίστροφα μία υπερτιμημένη μετοχή, να 

συνεχίσει να υπερτιμάται και συνεπώς η τιμή της να διαπραγματεύεται σε υψηλοτέρα 

επίπεδα. Γι’ αυτό άλλωστε πολλοί αναλυτές υποστηρίζουν πως για την αξιολόγηση 

μιας μετοχής θα πρέπει να χρησιμοποιείται τόσο η θεμελιώδης, όσο και η τεχνική 

ανάλυση. Διότι με την τεχνική ανάλυση δύναται να προβλεφθούν οι επερχόμενες 

βραχυπρόθεσμες υποτιμήσεις ή ανατιμήσεις της μετοχής, με συνέπεια την αποκόμιση 

βραχυχρόνιων οφελών για τον εκάστοτε επενδυτή.  

  Επιπρόσθετα τα αποτελέσματα των αριθμοδεικτών θα πρέπει να κρίνονται με 

σύνεση και σε διαχρονική βάση, από τον εκάστοτε αναλυτή ή επενδυτή. Διότι 

επηρεάζονται από τις λογιστικές αρχές που διέπουν την κατάρτιση των οικονομικών 

καταστάσεων των εταιριών. Επιπροσθέτως, η διαχρονικότητα της εξέτασης των 

αποτελεσμάτων, άπτεται στην κατάδειξη μιας τάσης σχετικά με την πορεία αυτών. Αν 

επί παραδείγματι εξετάζονταν μόνο τα αποτελέσματα των αριθμοδεικτών του 2013 

τόσο για τη ΜΟΕ, όσο και για την ΕΛΠΕ, το πιθανότερο ενδεχόμενο θα ήταν η 

αποφυγή της επένδυσης στη μετοχή και των δύο εταιριών. Εξού και για την αποτίμηση 

μετοχών προτιμώνται οι μέθοδοι εύρεσης της εσωτερικής αξίας αυτών, έναντι της 

σχετικής αποτίμησης βάσει αριθμοδεικτών. 
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Μπορεί σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσης εργασίας, να προκύπτει πως 

η μετοχή της Μότορ Όϊλ αποτελεί ευνοϊκότερη επένδυση, αυτό όμως δε συνεπάγεται 

πως η μετοχή της ΕΛΠΕ δεν έχει πιθανότητες ανατίμησης. Άλλωστε και οι δύο εταιρίες 

δραστηριοποιούνται σ’ ένα  κλάδο, στον οποίο υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες 

εισόδου νέας εταιρίας σ’ αυτόν. Επιπροσθέτως η ΕΛΠΕ παρουσιάζει μεγάλες 

δυνατότητες ανάπτυξης, όπως αυτές αποτυπώνονται στην ανάλυση DCF της εταιρίας 

στο κεφάλαιο 4. Συνεπώς δε θα αποτελέσει έκπληξη η περαιτέρω ανατίμηση της τιμής 

της μετοχής της ΕΛΠΕ τα επόμενα έτη.     
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