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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 

ηελ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία εξεπλάηε ε ζπκπεξηθνξά ησλ ηηκώλ ησλ κεηνρώλ από 

ηελ πξνεγνύκελε εκέξα απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο (before ex-div date) ζηελ εκέξα 

απνθνπήο ηνπ (ex div-date) γηα 10 κεηνρέο ηνπ Ακεξηθάληθνπ Υξεκαηηζηεξίνπ ηεο Νέαο 

Τόξθεο, νη νπνίεο είλαη νη AT&T, Coca Cola, Walmart, PepsiCo, Emerson Electric, Chevron, 

Johnson & Johnson, Sysco, Stanley Black & Decker θαη Ecolab, νη εηαηξείεο ησλ νπνίσλ 

δηαλέκνπλ κέξηζκα γηα πάλσ από 30 ρξόληα, γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2007-2015. Ζ 

ακεξηθάληθε αγνξά, όηαλ πξόθεηηαη γηα κειέηε κεξηζκαηηθήο πνιηηηθήο, είλαη κηα από ηηο 

θαιύηεξεο αγνξέο παγθνζκίσο θαζόηη θαηέρεη κεξηθέο από ηηο κεγαιύηεξεο εηαηξείεο 

παγθνζκίσο θαζώο επίζεο θαη έλαλ από ηνπο κεγαιύηεξνπο όγθνπο ζπλαιιαγώλ.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο επηβεβαηώλνπλ ηελ ήδε γλσζηή παξαδνρή ηεο κείσζεο 

ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο από ηελ πξνεγνύκελε εκέξα απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο ζηελ εκέξα 

απνθνπήο. Δπίζεο δηαπηζηώλεηαη πσο νη ηηκέο ησλ κεηνρώλ πέθηνπλ ιηγόηεξν από ην πνζό 

ηνπ κεξίζκαηνο ηελ εκέξα απνθνπήο κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνύληαη ππεξβάιινπζεο 

απνδόζεηο θαη άξα δπλαηόηεηα θεξδνζθνπίαο. 

Σα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα απνδεηθλύνπλ όηη ε αλαθνίλσζε δηαλνκήο κεξίζκαηνο 

απνηειεί θαιό ζήκα γηα ηελ αγνξά κε απνηέιεζκα, όπσο αλαθέξεηαη θαη παξαπάλσ, λα 

δεκηνπξγνύληαη επθαηξίεο θεξδνζθνπίαο αιιά θαη λα απμάλεηαη ν όγθνο ζπλαιιαγώλ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο. πλεπώο ε αλαθνίλσζε δηαλνκήο κεξίζκαηνο πεξηέρεη ζεκαληηθό 

πιεξνθνξηαθό πεξηερόκελν γηα ηελ παξνύζα θαζώο θαη γηα ηελ κειινληηθή νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο.  



iv 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ 

 
ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ ........................................................................................................................................... ii 

Κιπιμλίδηρ Ασιλλέαρ Θεζζαλονίκη, Νοέμβπιορ 16 .................................................................................... ii 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ .............................................................................................................................................. iii 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ................................................................................................................... iv 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΙΝΑΚΧΝ .......................................................................................................................... vi 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ............................................................................................................. vii 

1. ΔΙΑΓΧΓΗ ........................................................................................................................................ 8 

2. ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ .................................................................................................... 9 

2.1 Κέπδορ ..................................................................................................................................... 9 

2.2 Λειηοςπγίερ Μεπιζμάηυν ........................................................................................................ 10 

2.3 Μεπίζμαηα και Κέπδη ............................................................................................................ 11 

2.4 Θευπίερ Μεπιζμαηικήρ Πολιηικήρ ........................................................................................... 12 

2.5 Θευπίαρ Σηρ Μη σεηικόηηηαρ Σος Μεπίζμαηορ .................................................................... 13 

2.6 Θευπία ηος «Καλύηεπα Πένηε και ζηο Υέπι» .......................................................................... 14 

2.7 Θευπία ηηρ Φοπολογικήρ Γιαθοποποίηζηρ ........................................................................... 15 

2.8 Τπολειμμαηική Θευπία ηυν Μεπιζμάηυν ............................................................................... 16 

3. ΜΔΡΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ............................................................................................................. 18 

3.1 Πολιηικέρ Μεπίζμαηορ ............................................................................................................ 18 

3.2 ςμπεπάζμαηα Μεπιζμαηικήρ Πολιηικήρ ................................................................................ 20 

3.3 ηπαηηγικέρ Μεπιζμαηικήρ Πολιηικήρ ..................................................................................... 21 

3.4 Υπονοδιάγπαμμα Γιανομήρ Μεπίζμαηορ ............................................................................... 22 

3.5 Σύποι Μεπιζμάηυν ................................................................................................................ 23 

4. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΜΔΡΙΜΑΣΧΝ ........................................................................... 24 

4.1 Δηαιπική Φοπολογική Δλάθπςνζη ......................................................................................... 24 

4.2 Ιδιυηική Φοπολογική Δλάθπςνζη .......................................................................................... 25 



v 

 

4.3 Δπενδςηικέρ Φοπολογικέρ Πποηιμήζειρ για Μεπίζμαηα ......................................................... 25 

5. ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ ΠΔΛΑΣΔΙΑΚΧΝ ΥΔΔΧΝ, ΤΝΔΠΔΙΔ ΚΑΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΔΛΔΥΧΝ ................... 30 

5.1 Σο Φαινόμενο ηυν Πελαηειακών σέζευν ............................................................................. 30 

5.2 ςνέπειερ ηος Φαινομένος ηυν Πελαηειακών σέζευν .......................................................... 30 

5.3 Δνδείξειρ σεηικά με ηην Δπίδπαζη ηος Φαινομένος ηυν Πελαηειακών σέζευν .................. 31 

5.4 Μεπίζμαηα υρ Πληποθοπιακό ήμα ...................................................................................... 32 

5.5 Απότειρ Γιεςθςνηικών ηελεσών σεηικά με ηη Μεπιζμαηική Πολιηική .................................. 34 

6. ΔΜΠΔΙΡΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ..................................................................................................... 36 

6.1 Μέθοδορ Τπολογιζμού .......................................................................................................... 36 

6.2 AT&T Inc. (T) 1984 ................................................................................................................. 37 

6.3 Coca Cola(KO) 1893 .............................................................................................................. 39 

6.4 Walmart (WMT) 1973 ............................................................................................................. 41 

6.5 PepsiCo (PΔP) 1952 .............................................................................................................. 43 

6.6 Emerson Electric (EMR) 1947 ................................................................................................ 45 

6.7 Chevron (CVX) 1912 .............................................................................................................. 47 

6.8 Johnson & Johnson (JNJ) 1944 ............................................................................................. 49 

6.9 Sysco (SYY) 1970 .................................................................................................................. 51 

6.10 Stanley Black & Decker Inc (SWK) 1877 ............................................................................... 53 

6.11 Ecolab Inc (ECL) 1936 ........................................................................................................... 55 

7. ΤΝΟΦΗ, ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ, ΠΡΟΣΑΔΙ ΚΑΙ ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ .......................... 58 

7.1 ύνοτη και ςμπεπάζμαηα ................................................................................................... 58 

7.2 Πποηάζειρ και Πεπιοπιζμοί ηηρ Έπεςναρ ............................................................................... 60 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: ΠΙΝΑΚΔ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ............................................................................ 61 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ...................................................................................................................................... 86 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΠΗΓΔ ....................................................................................................................... 89 

 



vi 

 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΙΝΑΚΧΝ 

 

Πίλαθαο 1. Απόςεηο ησλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ ζρεηηθά κε ηε κεξηζκαηηθή πνιηηηθή .......... 34 

Πίλαθαο 2: Πηώζε Σηκήο Μεηνρήο ζε Γνιάξηα ............................................................................. 57 

Πίλαθαο 3: Γεδνκέλα AT&T Inc. (T) 1984 .................................................................................... 61 

Πίλαθαο 4: Γεδνκέλα Coca Cola (KO) 1893 .................................................................................. 63 

Πίλαθαο 5: Γεδνκέλα Walmart (WMT) 1973 ................................................................................. 65 

Πίλαθαο 6: Γεδνκέλα PepsiCo (PEP) 1952 .................................................................................... 67 

Πίλαθαο 7: Γεδνκέλα Emerson Electric (EMR) 1947 ................................................................... 69 

Πίλαθαο 8: Γεδνκέλα Chevron (CVX) 1912 .................................................................................. 71 

Πίλαθαο 9: Γεδνκέλα Johnson & Johnson (JNJ) 1944 .................................................................. 73 

Πίλαθαο 10: Γεδνκέλα Sysco (SYY) 1970 ..................................................................................... 75 

Πίλαθαο 11: Γεδνκέλα Stanley Black & Decker Inc (SWK) 1877 .............................................. 77 

Πίλαθαο 12: Γεδνκέλα Ecolab Inc (ECL) 1936 ............................................................................. 79 

Πίλαθαο 13: Μεξηζκαηηθή Απόδνζε AT&T Inc (T) 1984 ............................................................ 81 

Πίλαθαο 14: Μεξηζκαηηθή Απόδνζε Coca Cola (KO) 1893 ........................................................ 81 

Πίλαθαο 15: Μεξηζκαηηθή Απόδνζε Walmart (WMT) 1973 ....................................................... 82 

Πίλαθαο 16: Μεξηζκαηηθή Απόδνζε PepsiCo (PEP) 1952 ........................................................... 82 

Πίλαθαο 17: Μεξηζκαηηθή Απόδνζε Emerson Electric (EMR) 1947 ......................................... 83 

Πίλαθαο 18: Μεξηζκαηηθή Απόδνζε Chevron (CVX) 1912......................................................... 83 

Πίλαθαο 19: Μεξηζκαηηθή Απόδνζε Johnson & Johnson (JNJ) 1944 ........................................ 84 

Πίλαθαο 20: Μεξηζκαηηθή Απόδνζε Sysco (SYY) 1970 .............................................................. 84 

Πίλαθαο 21: Μεξηζκαηηθή Απόδνζε Stanley Black & Decker Inc (SWK) 1877 ...................... 85 

Πίλαθαο 22: Μεξηζκαηηθή Απόδνζε Ecolab Inc (ECL) 1936 ...................................................... 85 

 

 

 

 



vii 

 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

 

Γηάγξακκα 1: Θεσξίεο Μεξηζκαηηθήο Πνιηηηθήο .......................................................................... 15 

Γηάγξακκα 2: Δηζόδεκα από Μεξίζκαηα κεηά Φόξσλ ................................................................. 29 

Γηάγξακκα 3: Heteroskedasticity Test - ARCH AT&T ................................................................ 38 

Γηάγξακκα 4: Histogram - Normality Test AT&T ........................................................................ 39 

Γηάγξακκα 5: Heteroskedasticity Test – ARCH Coca Cola ......................................................... 40 

Γηάγξακκα 6: Histogram - Normality Test Coca Cola .................................................................. 41 

Γηάγξακκα 7: Heteroskedasticity Test - ARCH Walmart ............................................................. 42 

Γηάγξακκα 8: Histogram - Normality Test Walmart ..................................................................... 43 

Γηάγξακκα 9: Heteroskedasticity Test - ARCH PepsiCo.............................................................. 44 

Γηάγξακκα 10: Histogram - Normality Test PepsiCo.................................................................... 45 

Γηάγξακκα 11: Heteroskedasticity Test - ARCH Emerson Electric ............................................ 46 

Γηάγξακκα 12: Histogram - Normality Test Emerson Electric .................................................... 46 

Γηάγξακκα 13: Heteroskedasticity Test - ARCH Chevron ........................................................... 48 

Γηάγξακκα 14: Histogram - Normality Test Chevron ................................................................... 48 

Γηάγξακκα 15: Heteroskedasticity Test - ARCH Johnson & Johnson ........................................ 50 

Γηάγξακκα 16: Histogram - Normality Test Johnson & Johnson ................................................ 50 

Γηάγξακκα 17: Heteroskedasticity Test - ARCH Sysco ............................................................... 52 

Γηάγξακκα 18: Histogram - Normality Test Sysco ........................................................................ 52 

Γηάγξακκα 19: Heteroskedasticity Test - ARCH Stanley Black 7 Decker ................................. 54 

Γηάγξακκα 20: Histogram - Normality Test Stanley Black & Decker ........................................ 54 

Γηάγξακκα 21: Heteroskedasticity Test - ARCH Ecolab .............................................................. 56 

Γηάγξακκα 22: Histogram - Normality Test Ecolab ...................................................................... 56 

 



8 

 

1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

Κάζε επηρείξεζε, κηθξή ή κεγάιε έρεη ζαλ βαζηθή επηδίσμε ηελ επηβίσζε θαη αλάπηπμή ηεο. 

Ο ζηόρνο ινηπόλ θάζε επηρείξεζεο είλαη ε αύμεζε ηεο πεξηνπζίαο/θέξδνπο ηεο ηδίαο θαη θαη’ 

επέθηαζε ησλ ηδηνθηεηώλ ηεο ή ησλ δηαθόξσλ ζηειερώλ ηεο θαζώο θαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

αμίαο. 

Αλακθηζβήηεηα, ην θέξδνο είλαη ην βαζηθό θίλεηξν γηα λα εδξαησζεί κηα επηρείξεζε 

ζηελ αγνξά. Ζ πνιππινθόηεηα θαζώο  θαη ε ξαγδαία εμέιημε ηνπ νηθνλνκηθνύ πεξηβάιινληνο 

δεκηνπξγνύλ έλα θαζεζηώο πςεινύ αληαγσληζκνύ. ηελ κάρε ινηπόλ ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο νη 

επηρεηξήζεηο θαινύληαη λα αλαπηύμνπλ λένπο ηξόπνπο γηα λα ηελ θεξδίζνπλ. 

Κάζε επηρεηξεκαηηθή κνλάδα έξρεηαη αληηκέησπε κε ηα εμήο πξνβιήκαηα ηα νπνία 

πξέπεη λα μεπεξάζεη γηα λα νδεγεζεί ζηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο. Απηά 

είλαη ηα εμήο: 

 Η επενδςηική Απόθαζη, όπνπ πξνηξέπεη ζηελ επέλδπζε ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ηνπ Δλεξγεηηθνύ ηα νπνία απνθέξνπλ πςειόηεξε απόδνζε από ην ειάρηζην απνδεθηό 

ελδεηθηηθό επηηόθην, ην νπνίν πξέπεη λα αληαλαθιά ηνλ βαζκό επηθηλδπλόηεηαο ηεο 

επέλδπζεο θαη ην κίγκα δαλεηαθώλ θαη ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα 

ηελ ρξεκαηνδόηεζήο ηεο. Από ηελ άιιε, ε απόδνζε πξέπεη λα αληαλαθιά ην κέγεζνο 

θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ηακεηαθώλ ξνώλ όπσο επίζεο θαη όιεο ηηο παξελέξγεηεο. 

 Η σπημαηοδοηική Απόθαζη, όπνπ πξνηξέπεη ζηελ αλαθάιπςε ηνπ θαηάιιεινπ 

είδνπο δαλεηαθώλ θεθαιαίσλ γηα ηελ επηρείξεζε θαζώο θαη ην θαηάιιειν κίγκα 

δαλεηαθώλ θαη ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Σν 

βέιηηζην κίγκα δαλεηαθώλ θαη ηδίσλ θεθαιαίσλ κεγηζηνπνηεί ηελ αμία ηεο 

επηρείξεζεο, ελώ από ηελ άιιε, ην ζσζηό είδνο δαλεηαθώλ θεθαιαίσλ αληηζηνηρεί ζηε 

θύζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. 

 Η μεπιζμαηική Απόθαζη, όπνπ πξνηξέπεη ζηελ επηζηξνθή ησλ κεηξεηώλ ζηνπο 

ηδηνθηήηεο ηεο επηρείξεζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ κπνξνύλ λα πξνζδηνξηζηνύλ νη 

επελδύζεηο πνπ ζα απνθέξνπλ ηελ ειάρηζηε απνδεθηή απόδνζε. Ζ πνζόηεηα ησλ 

κεηξεηώλ πνπ ζα επηζηξαθνύλ εμαξηάηαη από ηηο ηξέρνπζεο θαη δπλεηηθέο επελδπηηθέο 

επθαηξίεο, ελώ ν ηξόπνο επηινγήο επηζηξνθήο κεηξεηώλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ζα 

εμαξηεζεί από ην αλ πξνηηκνύλ κεξίζκαηα ή επαλαγνξά κεηνρώλ
1
. 

                                                      
1 Δπηκέιεηα Διιεληθήο Έθδνζεο, Δκκαλνπήι Γ. Σζηξηηάθεο, Σηκόζενο Θ. Αγγειίδεο, Αρηιιέαο Γ. Εαπξάλεο 

(2014), “Δθαξκνζκέλε Υξεκαηννηθνλνκηθή γηα Δπηρεηξήζεηο”, “Applied Corporate Finance”, Aswath 

Damodaran. 
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2. ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

2.1 Κέπδορ 

 

Καζαξά θέξδε ζύκθσλα κε ηνλ λόκν Ν.2190/1920 είλαη ηα πξνθύπηνληα κεηά ηελ αθαίξεζε 

εθ ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ αθαζάξηζησλ θεξδώλ παληόο εμόδνπ, πάζεο δεκίαο, ην θαηά ηνλ 

λόκν απνζβέζεσλ θαη παληόο άιινπ εηαηξηθνύ βάξνπο. 

Σα θαζαξά θέξδε κηα επηρείξεζεο κπνξεί λα δηαλεκεζνύλ ζηνπο κεηόρνπο σο κέξηζκα 

ή αθόκα θαη λα παξαθξαηεζνύλ από ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε. Σα αδηαλέκεηα ή 

παξαθξαηεζέληα απηά θέξδε ρξεκαηνδνηνύλ δηάθνξα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο 

επηρείξεζεο. Σν πνζό ησλ παξαθξαηεζέλησλ θεξδώλ πνπ εκθαλίδεηαη ζηνπο ηζνινγηζκνύο 

ηεο επηρείξεζεο είλαη ην άζξνηζκα ησλ θεξδώλ πνπ έρνπλ παξαθξαηεζεί από πξνεγνύκελεο 

ινγηζηηθέο ρξήζεηο θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο επελδύζεηο ηεο. Έηζη ινηπόλ, πξνθύπηεη όηη ε 

πνιηηηθή κεξίζκαηνο (dividend policy) αλαθέξεηαη ζηελ απόθαζε ηεο επηρείξεζεο λα 

δηαλείκεη ηα θέξδε σο κέξηζκα ζηνπο κεηόρνπο, ή λα ηα παξαθξαηήζεη γηα επελδπηηθά 

πξνγξάκκαηα ή αθόκα θαη λα γίλεη έλαο ζπλδπαζκόο ησλ δύν απηώλ κεζόδσλ
2
. Μπνξνύκε λα 

πνύκε όηη ε κεξηζκαηηθή πνιηηηθή θαζνξίδεη ηνλ επίπεδν ηεο εζσηεξηθή ρξεκαηνδόηεζεο κηα 

επηρείξεζεο. 

 

Ζ κεξηζκαηηθή πνιηηηθή πεξηιακβάλεη ηξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Σν πνζνζηό ησλ δηαλεκόκελσλ θεξδώλ (dividend payout ratio) ην νπνίν είλαη ην 

πνζνζηό ησλ θεξδώλ πνπ ζα δηαλεκεζεί ζηνπ κεηόρνπο κε ηελ κνξθή κεξίζκαηνο. 

 Ζ ζηαζεξόηεηα ή κε ηνπ κεξίζκαηνο δηαρξνληθά. 

 Σν κέγεζνο ηνπ επόκελνπ κεξίζκαηνο πνπ πξόθεηηαη λα δηαλεκεζεί. 

 

                                                                                                                                                                      
 
2
 Petit R. (1976), “The Impact of Dividend and Earnings Announcements: A Reconciliation”, Journal of 

Business, Vol. 49, pp. 86-96. 
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2.2 Λειηοςπγίερ Μεπιζμάηυν 

 

Οη απνδόζεηο πνπ ιακβάλνπλ νη κέηνρνη κηαο επηρείξεζεο κπνξνύλ λα πξνέιζνπλ από δύν 

πεγέο: ηελ κεξηζκαηηθή απόδνζε (dividend yield) θαη ηα θέξδε θεθαιαίνπ (capital gains)
3
. Ζ 

κεξηζκαηηθή απόδνζε είλαη ν ιόγνο ηνπ ηξέρνληνο εηεζίνπ ξεπζηνύ κεξίζκαηνο πξνο ηελ 

ηξέρνπζα ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο θαη εθθξάδεη ηελ πνζνζηηαία απόδνζε πνπ έρεη 

ν κέηνρνο από ην εηήζην κέξηζκα πνπ έιαβε από ηελ επηρείξεζε. Σα θέξδε ή δεκίεο ηνπ 

θεθαιαίνπ είλαη ε απόδνζε πνπ ιακβάλεη ν επελδπηήο εμαηηίαο ηεο κεηαβνιήο ηεο ηηκήο ηεο 

κεηνρήο θαηά ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ην ππόδεηγκα 

ζηαζεξήο κεγέζπλζεο ησλ κεξηζκάησλ ηόηε έρνπκε ηελ εμήο κνξθή: 

 

P0 = D1 / (ks – g)   →   ks = D1/P0 + g 

 

Σα κεξίζκαηα κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κε ηξεηο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο: 

 

1. Πποειδοποιηηικόρ μησανιζμόρ 

Από ηελ κεξηά απηήο ηεο πξνζέγγηζεο νη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνύλ ηελ κεξηζκαηηθή 

πνιηηηθή σο έλα κέζν πξνεηδνπνίεζεο ηεο αγνξάο γηα ηελ κειινληηθή ηεο θεξδνθνξία. 

Τπνζηεξίδεηαη όηη ηα πςειά κεξίζκαηα κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε κηα αύμεζε ηεο ηηκήο ηεο 

κεηνρήο επεηδή ζεσξνύληαη θαιόο νησλόο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο, 

πξάγκα πνπ ζπλεπάγεηαη ζε πςειόηεξα κειινληηθά θέξδε. Έηζη ινηπόλ, ηα κεξίζκαηα 

απνηεινύλ θαη έλα κέζν πιεξνθόξεζεο πνπ βνεζάεη ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ επελδπηηθνύ 

θηλδύλνπ. Φπζηθά, ηα πςειά κεξίζκαηα δελ ζεκαίλνπλ απαξαίηεηα θαη πςειή κειινληηθή 

θεξδνθνξία. Μπνξεί λα ζεκαίλεη όηη ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο δελ βξίζθεηαη ζε ζέζε λα 

επελδύζεη λέα θεθάιαηα ζε θαηλνύξηα απνδνηηθά επελδπηηθά πξνγξάκκαηα, θάηη πνπ ζα 

δειώλεη θαη ρακειή θεξδνθνξία ζε αληίζεζε κε απηό πνπ πεξηκέλεη ε αγνξά. Έηζη ινηπόλ 

κπνξεί λα απνηειέζεη θαη εξγαιείν παξαπιάλεζεο ηεο αγνξάο. 

 

2. Μέζυ πποζέλκςζηρ επενδςηών 

Ο κεραληζκόο απηόο βαζίδεηαη ζην γεγνλόο όηη νη επελδπηέο αλακέλνπλ από ηηο κεηνρέο 

πνπ θαηέρνπλ κηα απόδνζε ηόζν ππό ηε κνξθή ηνπ κεξίζκαηνο όζν θαη ππό ηε κνξθή ησλ 

                                                      
3
 Asquith, P. and D. Mullins (1983), “The Impact of Initiating Dividend Payments on Shareholders Wealth”, 

Journal of business, Vol 56, pp. 77-96. 
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θεθαιαηαθώλ θεξδώλ. Ζ αλαινγία απηώλ ησλ δύν απνδόζεσλ δηαθέξεη αλά επελδπηή ιόγσ 

δηαθόξσλ ζπληειεζηώλ όπσο είλαη ε θνξνινγία εηζνδήκαηνο από ηηο κεηνρέο, ε ειηθία ησλ 

επελδπηώλ αιιά θαη άιισλ παξαγόλησλ. Έηζη νη επηρεηξήζεηο θαηαθέξλνπλ λα 

πξνζειθύζνπλ δηάθνξεο νκάδεο επελδπηώλ. 

 

3. Θευπία Ανηιπποζώπεςζηρ 

Ζ ζεσξία απηή παξαθνινπζεί ηηο αληηπαξαζέζεηο ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ ζηειερώλ, ησλ 

κεηόρσλ θαζώο θαη ησλ δαλεηζηώλ. Όηαλ κηα επηρείξεζε πξνζθεύγεη ζηελ αγνξά γηα ηελ 

άληιεζε λέσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε ησλ επελδύζεώλ ηεο ηα θόζηε 

πεξηνξίδνληαη. 

 

 

2.3 Μεπίζμαηα και Κέπδη 

 

Σα θέξδε θαη ηα κεξίζκαηα είλαη ζεηηθά ζπζρεηηζκέλα δηαρξνληθά θαζώο ηα κεξίζκαηα 

θαηαβάιινληαη σο κέξνο ησλ θεξδώλ. ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950, ν John Lintner 

εμέηαζε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν θαζνξίδνπλ ηα κεξίζκαηα νη επηρεηξήζεηο θαη παξαηήξεζε 3 

επίκνλα κνηίβα
4
. Πξώηνλ νη επηρεηξήζεηο ζέηνπλ ζηόρνπο γηα ηα πνζνζηά δηαλνκήο 

κεξίζκαηνο (target dividend payout ratios) απνθαζίδνληαο γηα ην πνζνζηό ησλ θεξδώλ πνπ 

είλαη δηαηεζεηκέλεο λα δηαλείκνπλ νη επηρεηξήζεηο σο κέξηζκα καθξνπξόζεζκα. Γεύηεξνλ, 

κεηαβάιινπλ ηα κεξίζκαηα γηα λα αληηζηνηρήζνπλ ηηο καθξνπξόζεζκεο θαη δηαηεξήζηκεο 

κεηαβνιέο ησλ θεξδώλ αιιά θαη απμάλνπλ ηα κεξίζκαηα κόλν αλ πηζηεύνπλ όηη κπνξνύλ λα 

δηαηεξήζνπλ απηά ηα πςειόηεξα κεξίζκαηα. Καζώο νη επηρεηξήζεηο απνθεύγνπλ λα 

κεηώζνπλ ηα κεξίζκαηα, απηά πζηεξνύλ ρξνληθά ζε ζρέζε κε ηα θέξδε. Σέινο, ηα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε πξνβιεκαηίδνληαη πεξηζζόηεξν γηα ηηο κεηαβνιέο ησλ κεξηζκάησλ παξά 

γηα ηα επίπεδα απηώλ. 

 Οη Fama θαη Babiak
5
 παξαηήξεζαλ κηα πζηέξεζε κεηαμύ θεξδώλ θαη κεξηζκάησλ 

κέζσ ηεο πξαγκαηνπνίεζεο παιηλδξόκεζεο ησλ κεηαβνιώλ ησλ κεξηζκάησλ έλαληη ησλ 

κεηαβνιώλ ησλ θεξδώλ ηόζν ζηηο ηξέρνπζεο αιιά θαη ζηηο πξνεγνύκελεο κεζόδνπο. 

                                                      
4
 J. Lintner (1956), “Distribution of Income of Corporations among Dividends, Retained Earnings and Taxes,” 

American Economic Review Vol.46, pp. 97-113. 
5
 E.F. Fama θαη H. Babiak (1968), “Dividend Policy: An Empirical Analysis,” Journal of the American 

Statistical Association Vol.63, pp.1132-1161. 
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Δπηβεβαίσζαλ ηα επξήκαηα ηνπ Lintner όηη νη κεηαβνιέο ησλ κεξηζκάησλ ηείλνπλ λα 

αθνινπζνύλ ηηο κεηαβνιέο πνπ έρνπλ ηα θέξδε. 

 

2.4 Θευπίερ Μεπιζμαηικήρ Πολιηικήρ 

 

Καηά θαηξνύο θαζηεξώλνληαη δηάθνξνη πεξηνξηζκνί ζηελ παξαθξάηεζε ή ζηελ 

δηαλνκή ησλ θεξδώλ κηαο επηρείξεζεο. Απηνί νη πεξηνξηζκνί ιακβάλνληαη ππόςε από ηελ 

δηνίθεζε ηεο θάζε επηρείξεζεο γηα ηνλ ζρεδηαζκό ηεο αλάινγεο κεξηζκαηηθήο πνιηηηθήο. 

θνπόο ησλ πεξηνξηζκώλ απηώλ είλαη ε δηαηήξεζε ηεο ξεπζηόηεηαο όπσο επίζεο θαη ε 

πξνζηαζία ησλ απαηηήζεσλ ησλ πηζησηώλ ζε πεξηπηώζεηο πνπ ζπλαληάηαη αδπλακία 

πιεξσκήο ηνπ κεξίζκαηνο. 

Ζ κεξηζκαηηθή πνιηηηθή ινηπόλ απνηειεί ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ 

ζρεδηάδεη κηα επηρείξεζε δηόηη κέζσ απηήο ηνπνζεηνύληαη νη θαηεπζπληήξηεο αξρέο πνπ 

θαζνξίδνπλ ην πνζνζηό ησλ θεξδώλ πνπ ζα παξαθξαηεζνύλ από ηελ επηρείξεζε θαζώο θαη 

ην πνζνζηό πνπ ζα δηαλεκεζνύλ σο κεξίζκαηα. Έηζη ινηπόλ ζα πξέπεη λα ραξαρηεί κηα 

ζπγθεθξηκέλε κεξηζκαηηθή πνιηηηθή έηη ώζηε λα ηθαλνπνηεζνύλ νη πξνζδνθίεο σλ επελδπηώλ 

ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη λα εμαζθαιηζηνύλ ηα απαξαίηεηα θεθάιαηα γηα ηηο αλάγθεο 

επηβίσζεο ηεο επηρείξεζεο. Πνιινί αλαιπηέο ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ηηκέο ησλ κεξηζκάησλ γηα 

ηνλ ππνινγηζκό ηεο εζσηεξηθήο αμίαο ησλ κεηνρώλ ηεο επηρείξεζεο.  Απνηεινύλ ινηπόλ 

ζεκαληηθό ζηνηρείν γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο αμίαο ηεο θαη  ηνπ εύξνπο δηαθύκαλζεο κηα 

κεηνρήο. 

Οη επηρεηξήζεηο γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζή ηνπο ρξεζηκνπνηνύλ δύν πεγέο, είηε 

εζσηεξηθέο είηε εμσηεξηθέο. Έλαο άιινο ηξόπνο επίζεο είλαη ε ρξήζε ησλ θεξδώλ 

πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ ε ιεγόκελε απηνρξεκαηνδόηεζε. Δίλαη κηα άκεζε κνξθή 

ρξεκαηνδόηεζεο κε κηθξόηεξν θόζηνο από ηελ εμσηεξηθή. Ζ κεξηζκαηηθή πνιηηηθή ινηπόλ 

επεξεάδεη άκεζα ηα ζρέδηα ρξεκαηνδόηεζεο θαζώο ε πςειή θαηαβνιή κεξηζκάησλ κπνξεί 

λα αθήζεη ιίγα εζσηεξηθά θεθάιαηα γηα ηα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο επηρείξεζεο. Κάηη 

ηέηνην ζα σζνύζε ηελ επηρείξεζε ζηελ άληιεζε λέσλ θεθαιαίσλ όπσο γηα παξάδεηγκα κε ηελ 

έθδνζε λέσλ κεηνρώλ ή θαη νκνινγηώλ. πλεπώο ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα ηζνξξνπία 

αλάκεζα ζηελ θαηαβνιή ησλ κεξηζκάησλ αιιά θαη ζηελ επαλεπέλδπζε ησλ θεξδώλ
6
.  

                                                      
6 Βαζηιείνπ Γ., Ν. Ζξεηώηεο (2008), “Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε, Θεσξία θαη Πξαθηηθή”. 
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Έηζη θάζε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ιάβεη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην ηη πνζνζηό θεξδώλ 

ζα δηαλεκεζεί σο κέξηζκα. Κάπνηεο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνύλ έλα ζηαζεξό πνζό 

αλεμάξηεην από ην ύςνο ησλ θεξδώλ ελώ θάπνηεο άιιεο θαζνξίδνπλ έλα πνζνζηό δηαλνκήο 

θεξδώλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην κέξηζκα κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηα θέξδε ηνπ θάζε 

έηνπο. Γελ ζα κπνξνύζακε λα ραξαθηεξίζνπκε κηα κεξηζκαηηθή πνιηηηθή σο “ηδαληθή” γηαηί 

θάζε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερληθή πνπ ζεσξεί θαιύηεξε γηα απηήλ ώζηε λα επηβηώζεη 

θαη λα επηηύρεη ηελ κεγηζηνπνίεζεο ηεο αμίαο ηεο. 

Οη Merton Miller θαη Franco Modigliani (MM), M.J. Gordon θαη J. Lintner θαη R. H. 

Lintzenberger θαη K. Ramaswamy έρνπλ δηαηππώζεη ηξείο ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε 

ηεο κεξηζκαηηθή πνιηηηθήο ζηελ αμία ηεο επηρείξεζεο θαη ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο. 

 

 

2.5 Θευπίαρ Σηρ Μη σεηικόηηηαρ Σος Μεπίζμαηορ 

 

Ο Merton Miller θαη ν Franco Modigliani (MM)
7
 ππνζηεξίδνπλ όηη ε κεξηζκαηηθή πνιηηηθή 

νπδεκία επίδξαζε έρεη ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ή ζην θόζηνο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο, πξάγκα πνπ 

ζπλεπάγεηαη όηη ε κεξηζκαηηθή πνιηηηθή δελ είλαη ζρεηηθή (irrelevant). Έηζη ινηπόλ, ε ζεσξία 

ηεο κε ζρεηηθόηεηαο ηνπ κεξίζκαηνο (dividend irrelevant theory) ηζρπξίδεηαη όηη δελ 

ππάξρεη άξηζηε κεξηζκαηηθή πνιηηηθή θαη όηη όιεο νη πνιηηηθέο απηέο έρνπλ ην ίδην 

απνηέιεζκα. Τπνζηεξίδνπλ επίζεο όηη ε αμία κηαο επηρείξεζεο εμαξηάηαη από ηελ επελδπηηθή 

ηεο πνιηηηθή θαη όρη από ηνλ ηξόπν ηεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο θαη παξαθξαηεκέλσλ θεξδώλ. 

Οη επελδπηέο ελδηαθέξνληαη κόλν γηα ηηο ζπλνιηθέο απνδόζεηο κηα κεηνρήο θαη όρη γηα ην ηη 

κνξθή ζα έρεη ε ζπγθεθξηκέλε απόδνζε π.ρ. εάλ ζα έρεη ηελ κνξθή κεξίζκαηνο ή 

θεθαιαηαθώλ θεξδώλ πνπ ζα έρνπλ πξνέιζεη από ηελ επαλεπέλδπζε ησλ παξαθξαηεζέλησλ 

θεξδώλ. Οη ζπγγξαθείο απέδεημαλ όηη, εάλ κηα επηρείξεζε πξνρσξήζεη ζηελ δηαλνκή πςειώλ 

κεξηζκάησλ, ηόηε ζα πξέπεη λα πξνβεί ζηελ έθδνζε λέσλ κεηνρώλ πνπ ζα έρνπλ αμία ίζε ησλ 

κεξηζκάησλ πνπ δηέλεηκε,  ηηο νπνίεο θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα πνπιήζεη ζε λένπο επελδπηέο. 

Έηζη έρνπκε κηα αληηζηάζκηζε ηεο επίδξαζεο ηνπ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηόρνπο κε ηελ έθδνζε 

λέσλ κεηνρώλ. Ζ άπνςε όκσο ησλ ζπγγξαθέσλ βαζίζηεθε ζηηο εμήο παξαδνρέο: 

 

 

                                                      
7
 M. Miller θαη F. Modigliani (1961), “Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares, “Journal of 

Business Vol.34, pp. 411-433. 
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1. Γελ ππάξρνπλ θόξνη εηζνδήκαηνο. 

2. Γελ ππάξρνπλ θόζηε έθδνζεο θαη δηάζεζεο κεηνρώλ θαζώο θαη θόζηε ζπλαιιαγώλ. 

3. Οη επελδπηέο είλαη αδηάθνξνη κεηαμύ ηνπ εηζνδήκαηνο από κεξίζκαηα θαη ηνπ 

εηζνδήκαηνο από θέξδε θεθαιαίνπ. 

4. Ζ επελδπηηθή πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο είλαη αλεμάξηεηε από ηε κεξηζκαηηθή ηεο 

πνιηηηθή. 

5. Οη επελδπηέο θαη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο έρνπλ ηελ ίδηα 

πιεξνθόξεζε αλαθνξηθά κε ηηο κειινληηθέο επελδπηηθέο επθαηξίεο ηεο επηρείξεζεο, 

δειαδή δελ ππάξρεη αζύκκεηξε πιεξνθόξεζε
8
. 

 

2.6 Θευπία ηος «Καλύηεπα Πένηε και ζηο Υέπι» 

 
Ο M.J. Gordon θαη ν J. Lintner (bird in the hand theory)

9
 ππνζηεξίδνπλ όηη νη 

κέηνρνη έρνπλ κεγαιύηεξε αβεβαηόηεηα γηα ηηο απνδόζεηο πνπ πξόθεηηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ ζην κέιινλ από ηελ απνθόκηζε θεθαιαηαθώλ θεξδώλ ιόγσ ηεο 

επαλεπέλδπζεο ησλ θεξδώλ πνπ παξαθξαηήζεθαλ, από όηη κε ηελ ιήςε κεξηζκάησλ ζην 

παξόλ. Έηζη ινηπόλ, ηα κεξίζκαηα έρνπλ κηθξόηεξν θίλδπλν απ’ όηη ηα θέξδε θεθαιαίνπ κε 

απνηέιεζκα ην θόζηνο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ λα κεηώλεηαη (θαη ε ηηκή ηεο κεηνρήο λα 

απμάλεηαη) όζν απμάλεηαη ην πνζνζηό ησλ δηαλεκόκελσλ θεξδώλ. Καηά ζπλέπεηα, ε 

επηρείξεζε πνπ ζέιεη λα απμήζεη ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο ζα πξέπεη λα έρεη πςειό πνζνζηό 

ζηελ δηαλεκόκελσλ θεξδώλ. Οη ΜΜ νλόκαζαλ ηε ζεσξία απηή «πιάλε ηνπ θαιύηεξα πέληε 

θαη ζην ρέξη» (bird in the hand fallacy) θαη ππνζηήξημαλ όηη νη επελδπηέο είλαη αδηάθνξνη 

κεηαμύ κεξηζκάησλ θαη θεξδώλ θεθαιαίνπ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη ην θόζηνο ηνπ 

κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ δε κεηαβάιιεηαη ιόγσ ηεο κεξηζκαηηθή πνιηηηθήο ηεο επηρείξεζεο. 

ύκθσλα κε ηελ άπνςή ηνπο, απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη νη πεξηζζόηεξνη κέηνρνη 

επαλεπελδύνπλ ηα κεξίζκαηά ηνπο ζε κεηνρέο ηεο ίδηαο επηρείξεζεο ή παξεκθεξώλ 

                                                      
8 Βαζηιείνπ Γ., Ν. Ζξεηώηεο (2008), “Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε, Θεσξία θαη Πξαθηηθή”. 

9
M.J. Gordon (1960), “Security and a Financial Theory of Investment,” The Quarterly journal of Economics, 

Vol. 74, pp. 472-492. 

J. Lintner (1962), “Dividends, Earnings, Leverage, Stock Prices and the Supply of Capital to Corporations,” The 

review of Economics and Statistics,  Vol. 44, pp. 243-269. 
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επηρεηξήζεσλ κε απνηέιεζκα ν θίλδπλνο ησλ απνδόζεώλ ηνπο λα θαζνξίδεηαη από ηνλ 

θίλδπλν ηεο επηρείξεζεο από όπνπ θαη πξνέξρνληαη νη ηακεηαθέο ξνέο. 

 

2.7 Θευπία ηηρ Φοπολογικήρ Γιαθοποποίηζηρ 

 

ύκθσλα κε ηελ ζεσξία ησλ R.J Lintzenberger θαη K. Ramaswamy
10

 νη επελδπηέο πξνηηκνύλ 

ην κειινληηθό εηζόδεκα ησλ επαλεπελδπκέλσλ θεξδώλ παξά ην ηξέρνλ εηζόδεκα ησλ 

κεξηζκάησλ πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη νη επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ 

ηηκή ηεο κεηνρήο ζα πξέπεη λα εθαξκόζνπλ θαη κηα πνιηηηθή ρακειώλ κεξηζκάησλ. Ζ άπνςε 

απηή ζηεξίδεηαη ζηελ δηαθνξεηηθή θνξνινγηθή αληηκεηώπηζε πνπ έρνπλ ηα κεξίζκαηα θαη ηα 

θεθαιαηαθά θέξδε. ε αξθεηέο ρώξεο, ην εηζόδεκα πνπ πξνέξρεηαη από θέξδε θεθαιαίνπ 

θνξνινγείηαη κε ρακειόηεξνπο ζπληειεζηέο απ’ όηη από ην εηζόδεκα πνπ πξνέξρεηαη από 

κεξίζκαηα. Δπίζεο ν επελδπηήο κπνξεί λα αλαβάιεη ηελ πιεξσκή θόξνπ πνπιώληαο ηηο 

κεηνρέο κε απνηέιεζκα λα απνθύγεη λα δεκηνπξγήζεη θέξδε θεθαιαίνπ. Με απηό ηνλ ηξόπν 

ε πιεξσκή ηνπ θόξνπ γίλεηαη ζε κειινληηθή πεξίνδν. Απηό είλαη θαη έλα πιενλέθηεκα ππέξ 

ησλ θεθαιαηαθώλ θεξδώλ, θαζώο ε αμία ελόο επξώ ην νπνίν ζα θαηαβιεζεί ζην κέιινλ έρεη 

κηθξόηεξε αμία απ’ όηη έλα επξώ ην νπνίν ζα θαηαβιεζεί ζην παξόλ. 

 

 

Γιάγπαμμα 1: Θευπίερ Μεπιζμαηικήρ Πολιηικήρ
11

 

 

                                                      
10

 R.H Litzenberger and K. Ramaswamy (1980), “Dividends, Short Selling Restricionts, Tax Induced Investor 

Clienteles and Market Equilibrium”, Journal of Finance, Vol. 35, pp. 469-482. 
11 Βαζηιείνπ Γ., Ν. Ζξεηώηεο (2008), “Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε, Θεσξία θαη Πξαθηηθή”. 
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2.8 Τπολειμμαηική Θευπία ηυν Μεπιζμάηυν 

 

Από ηηο πξνεγνύκελεο ινηπόλ ζεσξίεο κεξηζκαηηθήο πνιηηηθήο  δηαπηζηώλνπκε όηη δελ 

είκαζηε ζε ζέζε λα απνθαζίζνπκε γηα ην αλ νη επελδπηέο πξνηηκνύλ εηζνδήκαηα από 

κεξίζκαηα ή εηζνδήκαηα από κειινληηθά θέξδε θεθαιαίνπ. Δίκαζηε όκσο ζίγνπξνη γηα ην 

γεγνλόο όηη νη επελδπηέο επηζπκνύλ λα εηζπξάηηνπλ ηα αλάινγα κεξίζκαηα θαη δελ είλαη 

επραξηζηεκέλνη κε ηηο κεηαβνιέο ηνπο. Δπνκέλσο νη επηρεηξήζεηο ζέηνπλ έλα πνζνζηό 

δηαλεκόκελσλ θεξδώλ σο καθξνπξόζεζκν ζηόρν (target payout ratio). Γελ είλαη δεζκεπηηθό 

όκσο όηη ην ίδην πνζνζηό θεξδώλ ζα θαηαβάιιεηαη θαη θάζε έηνο. Ο καθξνπξόζεζκνο απηόο 

ζηόρνο πνπ ζέηνπλ νη επηρεηξήζεηο κπνξεί λα πξαγκαηνπνεζεί από ηελ ππνιεηκκαηηθή ζεσξία 

ησλ κεξηζκάησλ (residual dividend theory). ύκθσλα κε ηελ ζεσξία απηή ν ζηόρνο 

θαζνξίδεηαη από ηα εμήο βήκαηα: 

 

1. Ζ επηρείξεζε ζα απνθαζίδεη γηα ηα κειινληηθά επελδπηηθά πξνγξάκκαηα. 

2. Ζ επηρείξεζε ζα θαζνξίδεη ηα ίδηα θεθάιαηα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

ρξεκαηνδόηεζε ησλ επελδπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ πξόθεηηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη, 

δηαηεξώληαο έηζη ηαπηόρξνλα ηελ άξηζηε θεθαιαηαθή ηεο δηάξζξσζε, ηελ νπνία έρεη 

σο ζηόρν (target capital structure). 

3. Ζ επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί ηα παξαθξαηεκέλα θέξδε γηα ηελ θάιπςε ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε ησλ επελδπηηθώλ ηεο 

πξνγξακκάησλ. 

4. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη πεξίζζεπκα από παξαθξαηεκέλα θέξδε κεηά από ηελ 

ρξεκαηνδόηεζε όισλ ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ επελδπηηθώλ πξνγξακκάησλ, ηα θέξδε 

απηά δηαλέκνληαη ζηνπο κεηόρνπο ππό ηελ κνξθή ξεπζηώλ κεξηζκάησλ. Δάλ πάιη δελ 

πεξηζζέςνπλ παξαθξαηεκέλα θέξδε, ηόηε δελ ζα θαηαβάιιεηαη κέξηζκα. Δάλ ηα ίδηα 

απηά θεθάιαηα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε ησλ επελδπηηθώλ 

πξνγξακκάησλ είλαη κεγαιύηεξα από ηα παξαθξαηεκέλα θέξδε, ηόηε ε επηρείξεζε ζα 

ρξεζηκνπνηεί ην επηπιένλ απηό πνζό κε έθδνζε λέσλ κεηνρώλ. 

 

Ζ ππνιεηκκαηηθή ζεσξία, παξνπζηάδεη ηελ πιεξσκή κεξίζκαηνο σο έλα παζεηηθό 

ππόινηπν, ην νπνίν θαη θαζνξίδεηαη από ην ύςνο ησλ επελδπηηθώλ επθαηξηώλ. Απηό ζεκαίλεη 

πσο νη δηάθνξεο απμνκεηώζεηο πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηνύλ δηαρξνληθά  ζηα θέξδε κηαο 

επηρείξεζεο έρνπλ σο απνηέιεζκα θαη ηηο απμνκεηώζεηο ησλ κεξηζκάησλ ηεο. Οη επηρεηξήζεηο, 
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επεηδή δελ επηζπκνύλ ηηο δηαρξνληθέο απηέο απμνκεηώζεηο ησλ κεξηζκάησλ ηεο, 

ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ππνιεηκκαηηθή ζεσξία ησλ κεξηζκάησλ σο κηα βάζε θαζνξηζκνύ ηνπ 

καθξνπξόζεζκνπ ζηόρνπ ηνπ πνζνζηνύ ησλ δηαλεκόκελσλ θεξδώλ πνπ όκσο δελ 

πξαγκαηνπνηείηαη  θάζε ρξόλν κε ηελ ίδηα αθξίβεηα. 

 

Φπζηθά νη πεξηζζόηεξεο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνύλ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθό 

ππόδεηγκα πξνβιέςεσλ (financial forecasting model) ην νπνίν θαη αθνινπζεί κηα παξόκνηα 

πνξεία κε ηελ ππνιεηκκαηηθή ζεσξία ησλ κεξηζκάησλ. Σν ππόδεηγκα απηό πξνβιέπεη ηηο 

ηακεηαθέο ξνέο ηηο νπνίεο ζα έρεη κηα επηρείξεζε γηα ηα επόκελα πέληε κε δέθα έηε (από ηα 

κειινληηθά επελδπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη αιιά θαη από ηηο γεληθέο ηεο 

δξαζηεξηόηεηεο) θαη ηελ πνζόηεηα ησλ ηδίσλ θαη μέλσλ θεθαιαίσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα 

ηελ πεξίνδν απηή, δηαηεξώληαο πάληα κηα άξηζηε θεθαιαηαθή δηάξζξσζε. ηελ ζπλέρεηα, κε 

ηελ βνήζεηα ηνπ ππνδείγκαηνο απηνύ ππνινγίδνπλ ην πνζνζηό ησλ δηαλεκόκελσλ θεξδώλ ην 

νπνίν θαη αθήλεη αξθεηά παξαθξαηεκέλα θέξδε γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε ησλ επελδπηηθώλ ηεο 

πξνγξακκάησλ ρσξίο λα δεκηνπξγεζεί ε αλάγθε γηα ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρώλ ή αθόκα θαη 

ηελ κεηαβνιή ηεο θεθαιαηαθή ηεο δηάξζξσζεο. Σν πνζνζηό απηό ινηπόλ ησλ δηαλεκόκελσλ 

θεξδώλ απνηειεί ην καθξνπξόζεζκν ζηόρν ηεο επηρείξεζεο
12

. 

 

 

                                                      
12 Βαζηιείνπ Γ., Ν. Ζξεηώηεο (2008), “Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε, Θεσξία θαη Πξαθηηθή”. 
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3. ΜΔΡΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

 

3.1 Πολιηικέρ Μεπίζμαηορ 

 

Καηά ηνλ θαζνξηζκό ηεο κεξηζκαηηθήο ηεο πνιηηηθήο, κηα επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ιάβεη 

ππόςε ηεο δηάθνξνπο παξάγνληεο, όπσο είλαη: 

 Σα θεθάιαηα πνπ ρξεηάδνληαη. 

 Σελ ξεπζηόηεηά ηεο. 

 Σελ ηθαλόηεηα δαλεηζκνύ ηεο. 

 Σελ πηζαλόηεηα λα ραζεί ν έιεγρνο ηεο (όπσο έρνπκε γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε 

έθδνζεο λέσλ κεηνρώλ όπνπ νη ππάξρνληεο κέηνρνη δελ είλαη ζε ζέζε λα ηηο 

αγνξάζνπλ). 

 Σελ αμηνιόγεζε ηεο πιεξνθόξεζεο πνπ παξέρεηαη από ηελ δηθήο ηεο κεξηζκαηηθή 

πνιηηηθή, αιιά θαη από ησλ αληαγσληζηξηώλ επηρεηξήζεσλ. 

 Γηάθνξνη άιινη παξάγνληεο όπσο νη ζπλζήθεο ζηελ θεθαιαηαγνξά, ν πιεζσξηζκόο, ε 

θνξνινγία, ε λνκνζεζία
13

, θ.α. 

 

Αλεμάξηεηα από ην καθξνπξόζεζκν πνζνζηό δηαλεκόκελσλ θεξδώλ πνπ έρνπλ  σο 

ζηόρν, νη πεξηζζόηεξεο επηρεηξήζεηο εθαξκόδνπλ κηα από ηηο ηξείο βξαρππξόζεζκεο πνιηηηθέο 

κεξίζκαηνο: 

 

 ηαθεπό ποζοζηό διανεμόμενυν κεπδών (constant dividend payout ratio). 

ύκθσλα κε απηή ηελ πνιηηηθή κεξίζκαηνο, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα δηαλέκεη θάζε 

έηνο έλα ζηαζεξό πνζνζηό ησλ θεξδώλ ηεο. Λόγσ ηεο δηαθύκαλζεο ησλ θεξδώλ από 

έηνο ζε έηνο, ε πνιηηηθή απηή ζπλεπάγεηαη θαη ηελ δηαθύκαλζε ησλ κεξηζκάησλ. 

 ηαθεπό ποζό σπημάηυν ανά μεηοσή (stable dollar dividend per share). Ζ 

πνιηηηθή απηή νλνκάδεηαη θαη πνιηηηθή ζηαζεξώλ κεξηζκάησλ (stable dividend 

policy) θαη εθαξκόδεηαη από ηελ πιεηνλόηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ πνιηηηθή απηή 

παιαηόηεξα ζήκαηλε όηη κηα επηρείξεζε πνπ ρξεζηκνπνηνύζε απηή ηελ πνιηηηθή ζα 

δηαλέκεη ην ίδην πνζό ρξεκάησλ σο κέξηζκα θάζε έηνο. ήκεξα νη επελδπηέο 

                                                      
13 Ambarish, R. K. John and J. Williams (1987), “Efficient Signalling with Dividends and Investments”, Journal of Finance, 
Vol.42, pp. 321-343. 
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αλακέλνπλ από ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αθνινπζνύλ ηελ ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή, λα 

δηαλέκνπλ έλα κέξηζκα ην πνζό ηνπ νπνίνπ ζα απμάλεηαη κε έλα ζρεηηθά ζηαζεξό 

ξπζκό από έηνο ζε έηνο. Απηό ην ζηαζεξό πνζνζηό αύμεζεο ησλ κεξηζκάησλ 

νθείιεηαη ζηελ αλακελόκελε αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη ζηνλ αλακελόκελν 

πιεζσξηζκό. 

 Υαμηλό ηακηικό μέπιζμα ζςν έκηακηο (low regular dividend plus extras). Ζ 

πνιηηηθή απηή απνηειεί έλαλ ζπλδπαζκό ησλ δύν πξνεγνύκελσλ κεξηζκαηηθώλ 

πνιηηηθώλ θαη εθαξκόδεηαη από επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ηα θέξδε αιιά θαη νη 

δξαζηεξηόηεηεο θπκαίλνληαη δηαρξνληθά. Οη επηρεηξήζεηο θαζνξίδνπλ έλα ρακειό 

κέξηζκα ην νπνίν θαη δηαηεξνύλ θάζε έηνο αλεμάξηεηα από ην ύςνο ησλ θεξδώλ 

ηνπο. Σν κέξηζκα απηό εληζρύεηαη κε έλα έθηαθην ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ 

πνιιά θέξδε ζην έηνο ηα νπνία όκσο αλακέλεηαη λα κελ δηαηεξεζνύλ ζην κέιινλ. Οη 

επελδπηέο γλσξίδνπλ κε απηό ηνλ ηξόπν όηη απηό ην έθηαθην κέξηζκα ηζρύεη κόλν γηα 

ην ζπγθεθξηκέλν έηνο θαη δελ αλακέλνπλ λα ην εηζπξάμνπλ αξγόηεξα θαη ζην κέιινλ. 

 

Οη πεξηζζόηεξεο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνύλ ηελ πνιηηηθή ζηαζεξώλ κεξηζκάησλ γηα δύν 

θπξίσο ιόγνπο: 

1. Ζ ζεσξία ηεο αζύκκεηξεο πιεξνθόξεζεο (asymmetric information) ππνζηεξίδεη όηη ε 

δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο έρεη πνιύ θαιύηεξε πιεξνθόξεζε απ’ όηη νη επελδπηέο. 

Έηζη ινηπόλ, ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, αθνινπζώληαο κηα πνιηηηθή ζηαζεξώλ 

κεξηζκάησλ, ππνηίζεηαη όηη παξέρεη κηα πιεξνθνξία ζηνπο επελδπηέο γηα ην ύςνο  ησλ 

κειινληηθώλ θεξδώλ ηεο επηρείξεζεο θαη επνκέλσο θαη ηνπ κειινληηθνύ κεξίζκαηνο. 

Έηζη ινηπόλ νη επελδπηέο αηζζάλνληαη πνιύ κεγαιύηεξε αζθάιεηα γηα ην ύςνο ησλ 

κειινληηθώλ ηνπο κεξηζκάησλ. 

2 .  Πνιινί είλαη νη επελδπηέο πνπ επηζπκνύλ λα έρνπλ έλα ζηαζεξό εηζόδεκα από ηελ 

επέλδπζή ηνπο έηζη ώζηε λα επηηπγράλνπλ κε κηα κεγαιύηεξε αθξίβεηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκό ησλ επηθείκελσλ δαπαλώλ ηνπο. Οη επελδπηέο απηνί ηθαλνπνηνύληαη 

επθνιόηεξα παξέρνληάο ηνπο έλα ζρεηηθά ζηαζεξό κέξηζκα παξά έλα θπκαηλόκελν. 
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3.2 ςμπεπάζμαηα Μεπιζμαηικήρ Πολιηικήρ 

 

ύκθσλα κε ηελ αλάιπζε απηή γίλεηαη θαλεξό όηη νη επελδπηέο είλαη δηαηεζεηκέλνη λα 

πιεξώζνπλ πεξηζζόηεξν γηα ηηο κεηνρέο κηα επηρείξεζεο ε νπνία αθνινπζεί κηα πνιηηηθή 

ζηαζεξνύ κεξίζκαηνο παξά γηα ηηο κεηνρέο κηαο επηρείξεζεο πνπ αθνινπζεί κηα δηαθνξεηηθή 

πνιηηηθή. Έηζη ινηπόλ, νδεγνύκαζηε ζε κεξηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ε 

δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο επηιέγεη ηελ κεξηζκαηηθή ηεο πνιηηηθή
14

. 

 

Σο ππώηο ζςμπέπαζμα είλαη όηη νη δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ δελ επηζπκνύλ ηελ 

έθδνζε θαηλνύξησλ κεηνρώλ γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε ησλ επελδπηηθώλ ηνπο πξνγξακκάησλ. 

Απηό γίλεηαη γηαηί ε έθδνζε ησλ λέσλ κεηνρώλ επηθέξεη έλα εμηξά θόζηνο έθδνζεο θαη 

δηάζεζεο ην νπνίν όκσο ε επηρείξεζε κπνξεί λα απνθύγεη κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε 

παξαθξαηνύκελσλ θεξδώλ. Δπίζεο, ε έθδνζε ησλ λέσλ κεηνρώλ παξέρεη ηηο πεξηζζόηεξεο 

θνξέο αξλεηηθή έλδεημε γηα ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο ηεο επηρείξεζεο πξάγκα πνπ 

επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο. Απηή ε αξλεηηθή έλδεημε νθείιεηαη ζηελ 

αζύκκεηξε πιεξνθόξεζε πνπ ππάξρεη κεηαμύ ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ 

επελδπηώλ. ύκθσλα κε ηελ αζύκκεηξε πιεξνθόξεζε κηα επηρείξεζε ζα πξνρσξνύζε ζηελ 

έθδνζε λέσλ κεηνρώλ ζηηο εμήο πεξηπηώζεηο: 

 

1. Όηαλ ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο πηζηεύεη όηη νη κεηνρέο είλαη ππεξηηκεκέλεο. 

2. Όηαλ ηα κειινληηθά επελδπηηθά πξνγξάκκαηα έρνπλ εμαηξεηηθέο απνδόζεηο θαη δελ 

ππάξρεη άιινο ηξόπνο ρξεκαηνδόηεζήο ηνπο. 

 

Ζ δεύηεξε πεξίπησζε ζεσξείηαη πνύ ζπάληα από ηνπο επελδπηέο, έηζη ινηπόλ όηαλ ππάξρεη 

κηα αλαθνίλσζε γηα έθδνζε λέσλ κεηνρώλ παξαηεξείηαη κηα πηώζε ζηε ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο 

επηρείξεζεο ην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα. 

Σο δεύηεπο ζςμπέπαζμα είλαη όηη νη δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ αληηπαζνύλ ηελ 

κείσζε ηνπ κεξίζκαηνο ή αθόκα θαη ηελ κε δηαλνκή απηνύ. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο πξάμεο 

είλαη ε δεκηνπξγία ηεο αβεβαηόηεηαο ζηνπο επελδπηέο γηα ηελ κειινληηθή πξννπηηθή πνπ έρεη 

ε επηρείξεζε. Ζ άπνςε απηή ζηεξίδεηαη επίζεο ζηελ αζύκκεηξε πιεξνθόξεζε. Έηζη ινηπόλ 

νη δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ππνιεηκκαηηθή ζεσξία ησλ κεξηζκάησλ 

                                                      
14 Ang, J., (1975), “Dividend Policy: Information Content of Partial Adjustment”, Review of Economics and Statistics, Vol. 57, 
pp. 67-70. 
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γηα λα θαζνξίζνπλ έλα πνζνζηό δηαλεκόκελσλ θεξδώλ σο καθξνπξόζεζκν ζηόρν. ηε 

ζπλέρεηα, δηαλέκνπλ έλα ρακειό πνζνζηό ρξεκάησλ σο κέξηζκα, ην νπνίν όκσο ζπλδέεηαη κε 

ηνλ καθξνπξόζεζκν ζηόρν ηνπο, απνθεύγνληαο κε απηό ηνλ ηξόπν ηελ κειινληηθή κείσζε 

ηνπο κεξίζκαηνο ή αθόκα θαη ηελ κε θαηαβνιή ηνπ. 

 

3.3 ηπαηηγικέρ Μεπιζμαηικήρ Πολιηικήρ 

 

Σο μέπιζμα με ηη μοπθή μεηοσών (stock dividend) είλαη ε θαηαβνιή κεξίζκαηνο κε 

ηε κνξθή ησλ δσξεάλ κεηνρώλ (ίδηα νλνκαζηηθήο αμίαο κε ηηο παιαηέο) πνπ δηαλέκεηαη ζηνπο 

κεηόρνπο αληί ησλ κεηξεηώλ. Γηα παξάδεηγκα έλα 10% κέξηζκα κε ηελ κνξθή κεηνρώλ 

ζεκαίλεη όηη ν θάηνρνο 100 κεηνρώλ ζα πάξεη 10 κεηνρέο δσξεάλ. Έηζη ινηπόλ ν αξηζκόο ησλ 

κεηνρώλ ζα απμεζεί ελώ ζα κεησζεί ην κέξηζκα θαη ε ηηκή ηεο κεηνρήο. Σν κέξηζκα κε ηελ 

κνξθή κεηνρώλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαηεξήζεη ε επηρείξεζε κεηξεηά ε λα κεηώζεη ηε 

ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή πνπ έρεη ε κεηνρήο ηεο. Σν κέξηζκα κε ηε κνξθή κεηνρώλ δίλεη 

ζπλήζσο ζεηηθό ζήκα ζηελ αγνξά θαη ε ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο επηρείξεζεο ηείλεη λα απμάλεηαη 

θαηά ην ρξνληθό απηό δηάζηεκα. 

Η διάζπαζη μεηοσών (stock split) είλαη ε αληηθαηάζηαζε κεηνρώλ κε πεξηζζόηεξεο 

κεηνρέο ίζεο ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο. Μηα δηάζπαζε κεηνρώλ 3 πξνο 1 ζεκαίλεη όηη ζα 

εθδνζνύλ 3 λέεο κεηνρέο γηα θάζε κηα κεηνρή πνπ ππάξρεη (δειαδή ε νλνκαζηηθή αμία θάζε 

κεηνρήο κεηώλεηαη ζην 1/3). Ζ δηάζπαζε κεηνρώλ δε δηαθέξεη από ηελ θαηαβνιή κεξίζκαηνο 

κε ηελ κνξθή κεηνρώλ. Ζ κόλε κεηαβνιή πνπ επηθέξεη είλαη απηή ηεο αύμεζεο ηνπ αξηζκνύ 

ησλ κεηνρώλ θαη ηεο κείσζεο ηεο νλνκαζηηθήο θαη ρξεκαηηζηεξηαθήο αμίαο ηεο κεηνρήο. Ζ 

δηάζπαζε ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεησζεί ε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκήο ηεο επηρείξεζεο. 

Γίλεη ζεηηθό ζήκα ζηελ αγνξά θαη ε ηηκή ηεο κεηνρήο ηείλεη λα απμάλεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν 

δηάζηεκα. 

Η επαναγοπά ή εξαγοπά μεηοσών (stock repurchase) είλαη ε αγνξά από ηελ επηρείξεζε 

ησλ δηθώλ ηεο κεηνρώλ. Ζ επαλαγνξά κπνξεί θαη λα γίλεη από ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε είηε κε 

αγνξά ηνπο ζηε δεπηεξνγελή αγνξά είηε κε κηα πξνζθνξά (tender offer) πνπ ζα θάλεη ε ίδηα ε 

επηρείξεζε ζηνπο κεηόρνπο ηεο γηα λα αγνξάζεη ηηο κεηνρέο ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλε ηηκή. Ζ 

επηρείξεζε είλαη ππνρξεσκέλε λα πιεξνθνξήζεη ηνπο κεηόρνπο ηεο γηα ηελ πξνθείκελε 

απόθαζε πνπ πήξε γηα λα επαλαγνξάζεη νξηζκέλεο κεηνρέο ηεο. Απηό δηόηη ε επαλαγνξά 

κεηνρώλ κεηώλεη ηηο κεηνρέο πνπ θπθινθνξνύλ, απμάλεη ηα θέξδε αλά κεηνρή θαη επνκέλσο 

κπνξεί θαη λα απμήζεη ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ζηελ αγνξά. Οη κεηνρέο νη νπνίεο 
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επαλαγνξάδνληαη από ηελ επηρείξεζε πνπ ηηο έρεη εθδώζεη ιέγνληαη κεηνρέο 

ζεζαπξνθπιαθίνπ (treasury stocks). Ζ επαλαγνξά κεηνρώλ δίλεη έλα ζεηηθό ζήκα ζηελ αγνξά 

θαη πνιιέο θνξέο νθείιεηαη θαη ζηελ εθηίκεζε ηεο δηνίθεζεο όηη ε κεηνρή ηεο είλαη 

ππνηηκεκέλε. Άιινη ιόγνη γηα ηελ επαλαγνξά κεηνρώλ είλαη νη εμήο: 

 Θέιεη λα ηηο αμηνπνηήζεη γηα ηελ εμαγνξά κηαο άιιεο επηρείξεζεο. 

 Θέιεη λα κεηαιιαρζεί από πνιπκεηνρηθή ζε ηδησηηθή επηρείξεζεο. 

 Θέιεη λα απμήζεη ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο ζηελ αγνξά. 

 Γελ ππάξρνπλ αξθεηά επελδπηηθά πξνγξάκκαηα, ελώ ππάξρνπλ αξθεηά θέξδε. 

 

Η ανηίζηποθη διάζπαζη μεηοσών (reverse stock split) είλαη ε αληηθαηάζηαζε κεηνρώλ 

κε κηα κεηνρή ίζεο ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο. Μηα αληίζηξνθε δηάζπαζε 1 πξνο 3 νδεγεί 

ζε αληηθαηάζηαζε ηξηώλ κεηνρώλ κε κηα κεηνρή, ίζεο νλνκαζηηθήο αμίαο. Ζ αληίζηξνθε 

δηάζπαζε δίλεη αξλεηηθό ζήκα ζηελ αγνξά. Ζ πνιηηηθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη έηζη ώζηε λα 

κεησζεί ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ κεηνρώλ θαη επνκέλσο λα απμεζεί ε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή 

ηεο κεηνρήο, όηαλ απηή ζεσξείηαη πνιύ ρακειή από ηελ επηρείξεζε. 

 

3.4 Υπονοδιάγπαμμα Γιανομήρ Μεπίζμαηορ 

 

Όπσο έρνπκε αλαθέξεη θαη πξνεγνπκέλσο, ηα κεξίζκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαζνξίδνληαη 

από ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο θαη θαηαβάιινληαη ζηνπο κεηόρνπο 

ηεο ιίγεο εβδνκάδεο αξγόηεξα. Τπάξρνπλ αξθεηέο βαζηθέο εκεξνκελίεο κεηαμύ ηεο ζηηγκήο 

πνπ αλαθνηλώλεηαη ην κέξηζκα θαη ηεο εκεξνκελίαο όπνπ θαη θαηαβάιιεηαη. Οη εκεξνκελίεο 

απηέο έρνπλ σο εμήο: 

 Ζ πξώηε εκεξνκελία είλαη απηή ηεο αλαθνίλσζεο ηνπ κεξίζκαηνο (dividend 

declaration date), θαηά ηελ νπνία ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην αλαθνηλώλεη ην πνζό πνπ 

πξόθεηηαη λα θαηαβιεζεί σο κέξηζκα γηα ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν. Ζ εκεξνκελία απηή 

είλαη πνιύ ζεκαληηθή θαζόηη κε απηό ηνλ ηξόπν, όπσο πξνείπακε, κεηαθέξεη ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο πιεξνθόξεζε θαζώο δείρλεη ηελ πξόζεζή ηεο γηα ην αλ 

ζα δηαηεξήζεη, ζα απμήζεη ή θαη ζα κεηώζεη ην δηαλεκόκελν κέξηζκα. Έηζη ινηπόλ αλ 

ε επηρείξεζε απνθαζίζεη πσο ζα κεηαβάιιεη ην κέξηζκα, ηόηε απηή είλαη θαη ε 

εκεξνκελία κε ηελ κεγαιύηεξε αληίδξαζε ηεο αγνξάο. 

 Μηα άιιε ζεκαληηθή εκεξνκελία είλαη απηή ηεο απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο (ex-

dividend date), θαηά ηελ νπνία νη επελδπηέο πξέπεη λα έρνπλ αγνξάζεη ηε κεηνρή ηεο 
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επηρείξεζεο γηα λα δηθαηνύληαη θαη ηε ιήςε ηνπ κεξίζκαηνο. Οη επελδπηέο πνπ 

αγνξάδνπλ ηελ κεηνρή ύζηεξα από ηελ εκεξνκελία απνθνπήο  δε ιακβάλνπλ ην 

κέξηζκα θαη ζπλήζσο ε ηηκή ηεο κεηνρήο κεηώλεηαη, γεληθώο, γηα λα εθθξάζεη ηελ ελ 

ιόγσ απώιεηα. 

  ην ηέινο ηεο ίδηαο εξγάζηκεο εκέξαο ή θαη ιίγεο κέξεο κεηά από ηελ εκεξνκελία 

απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο, ε επηρείξεζε νξηζηηθνπνηεί ηα ζηνηρεία κεηαθνξάο ησλ 

κεηνρώλ θαη θαηαξηίδεη κηα ιίζηα κε όινπο ηνπο κεηόρνπο πνπ δηθαηνύληαη ην 

κέξηζκα. Ζ εκεξνκελία απηή είλαη ε εκεξνκελία ηεο θαηαγξαθήο δηθαηνύρσλ 

κεξίζκαηνο (holder of record date) θαη ζπλήζσο είλαη 2 εξγάζηκεο κέξεο κεηά από ηελ 

εκεξνκελία απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο. 

 Σν ηειεπηαίν βήκα πεξηιακβάλεη ηελ απνζηνιή ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο δηθαηνύρνπο 

ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία πιεξσκήο ηνπ κεξίζκαηνο (dividend payment date). 

πλήζσο ε εκεξνκελία ηεο πιεξσκήο είλαη δύν κε ηξείο εβδνκάδεο κεηά από ηελ 

εκεξνκελία θαηαγξαθήο ησλ δηθαηνύρσλ
15

.  

 

3.5 Σύποι Μεπιζμάηυν 

 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξόπνη θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ κεξηζκάησλ. Μπνξνύλ λα 

θαηαβιεζνύλ κε ηε κνξθή κεηξεηώλ ε θαη επηπξόζζεησλ κεηνρώλ. Σα κεξίζκαηα ππό ηελ 

κνξθή κεηνρώλ (stock dividends) απμάλνπλ ηνλ αξηζκό ησλ κεηνρώλ ζε θπθινθνξία θαη 

κεηώλνπλ ηελ ηηκή αλά κεηνρή. Δπίζεο ην κέξηζκα κπνξεί λα είλαη ηαθηηθό (regular dividend), 

θαηαβαιιόκελν ζε πξνθαζνξηζκέλεο ρξνληθέο πεξηόδνπο (ηξηκεληαία, εμακεληαία ή εηήζηα), 

ή αθόκα θαη έθηαθην (special dividend)ην νπνίν, όπσο είρακε πεη, θαηαβάιιεηαη επηπξόζζεηα 

από ην ηαθηηθό κέξηζκα. Οη πεξηζζόηεξεο επηρεηξήζεηο θαηαβάιινπλ ηα ηαθηηθά κεξίζκαηα 

θάζε ηξίκελν ελώ ηα έθηαθηα κεξίζκαηα θαηαβάιινληαη ζε αθαλόληζηεο ρξνληθέο ζηηγκέο. 

Σέινο νη επηρεηξήζεηο νξηζκέλεο θνξέο θαηαβάινπλ κεξίζκαηα ηα νπνία είλαη επηπξόζζεηα 

από ηα παξαθξαηεζέληα θέξδε πνπ απεηθνλίδνπλ ζηα ινγηζηηθά βηβιία. Απηά απνθαινύληαη 

ξεπζηνπνηεκέλα κεξίζκαηα (liquidating dividends) θαη ζεσξνύληαη από ηηο θνξνινγηθέο 

αξρέο σο επηζηξνθή θεθαιαίνπ αληί γηα ηα ζπλεζηζκέλα θέξδε. Καηά ζπλέπεηα, ελδέρεηαη λα 

έρνπλ δηαθνξεηηθέο θνξνινγηθέο επηπηώζεηο γηα ηνπο δηάθνξνπο επελδπηέο. 

 

 

                                                      
15 Βαζηιείνπ Γ., Ν. Ζξεηώηεο (2008), “Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε, Θεσξία θαη Πξαθηηθή”. 
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4. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΜΔΡΙΜΑΣΧΝ 

 

Πνιιέο ρώξεο έρνπλ έηνηκα ζρέδηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηώλ ηνπο από ηε δηπιή 

θνξνιόγεζε ησλ κεξηζκάησλ. Τπάξρνπλ δύν ηξόπνη γηα λα ζπκβεί απηό. Ο έλαο είλαη λα 

επηηξαπεί ζηηο επηρεηξήζεηο ε θνξνινγηθή έθπησζε κέξνπο ή θαη όινπ ηνπ κεξίζκαηνο πνπ 

δηαλέκεη θαηά ηνλ ππνινγηζκό ησλ εηαηξηθώλ θόξσλ. Ο άιινο πάιη είλαη ε παξνρή κεξηθήο ή 

θαη νιηθήο θνξνινγηθήο απαιιαγήο ζε ηδηώηεο γηα ην εηζόδεκα από ηα κεξίζκαηα ηα νπνία 

εηζπξάηηνπλ από ηηο επηρεηξήζεηο. 

 

4.1 Δηαιπική Φοπολογική Δλάθπςνζη 

 

ε νξηζκέλεο ρώξεο νη επηρεηξήζεηο δηθαηνύληαη κεξηθή ή θαη νιηθή θνξνινγηθή 

έθπησζε ησλ κεξηζκάησλ πνπ θαηέβαιιαλ
16

. Ζ κεηαρείξηζε απηή είλαη ηζόηηκε κε απηή ησλ 

θαηαβαιιόκελσλ ηόθσλ επί ησλ δαλεηαθώλ θεθαιαίσλ, νη νπνίνη απνιακβάλνπλ πιήξνπο 

θνξνινγηθήο έθπησζεο ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο. Μεηαμύ ησλ ρσξώλ ηνπ Οξγαληζκνύ 

Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) αξθεηέο ρώξεο επηηξέπνπλ ηε κεξηθή 

έθπησζε ησλ θαηαβαιιόκελσλ κεξηζκάησλ από ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ, κα θακία 

ρώξα δελ επηηξέπεη ηελ νιηθή θνξνινγηθή έθπησζε απηώλ
17

. Οη παξάγνληεο γηα ηνπο νπνίνπο 

θαη άιιεο ρώξεο δελ παξέρνπλ θνξνινγηθή ειάθξπλζε ζηηο επηρεηξήζεηο είλαη ε παξνπζία 

αιινδαπώλ επελδπηώλ ζην κεηνρηθό θεθάιαην, νη νπνίνη ιακβάλνπλ εμίζνπ ηελ θνξνινγηθή 

έθπησζε. Δπίζεο νη επελδπηέο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ελδέρεηαη λα εληάζζνληαη ζην 

αθνξνιόγεην θιηκάθην, ην νπνίν όκσο νπζηαζηηθά κεηώλεη ηνπο ζπλνιηθνύο εηζπξαηηόκελνπο 

από πιεπξάο θξάηνπο θόξνπο από κεξίζκαηα ζην κεδέλ
18

. 

 

                                                      
16 Sarah Lindop, K. H. (2013), “Dividend taxation and the pricing of UK equities”, Journal of Applied 

Accounting Research Vol.14, pp. 203 - 223. 
17 Δπηκέιεηα Διιεληθήο Έθδνζεο, Δκκαλνπήι Γ. Σζηξηηάθεο, Σηκόζενο Θ. Αγγειίδεο, Αρηιιέαο Γ. Εαπξάλεο 

(2014), “Δθαξκνζκέλε Υξεκαηννηθνλνκηθή γηα Δπηρεηξήζεηο”, “Applied Corporate Finance”, Aswath 

Damodaran. 
18 Daunfeldt, C. S. (2009), “Taxation, Divindend Payments and Ex-Day Price changes”, Multinational Finance 

Journal Vol.13, pp. 135–154. 
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4.2 Ιδιυηική Φοπολογική Δλάθπςνζη 

 

Αξθεηέο είλαη νη ρώξεο πνπ παξέρνπλ θνξνινγηθή ειάθξπλζε ζε ηδηώηεο παξά ζε 

επηρεηξήζεηο. Απηή ε θνξνινγηθή ειάθξπλζε έρεη ηηο εμήο κνξθέο: 

 Πίζησζε θόξνπ γηα ηνπο θόξνπο πνπ θαηέβαιιαλ νη επηρεηξήζεηο. Οη ηδηώηεο 

επηηξέπεηαη λα απαηηήζνπλ έθπησζε ζηνπο θόξνπο πνπ θαηέβαιιαλ νη επηρεηξήζεηο ζε 

κεξίζκαηα θαηά ηνλ θαηαινγηζκό ησλ δηθώλ ηνπο θόξσλ. Απηό ζεκαίλεη όηη νη 

ηδηώηεο κε νξηαθό θνξνινγηθό ζπληειεζηή πςειόηεξν από απηόλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζα θνξνινγνύληαη επί ησλ κεξηζκάησλ ησλ νπνίσλ εηζπξάηηνπλ. 

 Υακειόηεξνο θνξνινγηθόο ζπληειεζηήο επί κεξηζκάησλ. Σα κεξίζκαηα 

θνξνινγνύληαη κε ρακειόηεξν ζπληειεζηή απ’ όηη ηα ππόινηπα εηζνδήκαηα 

αληηθαηνπηξίδνληαο έηζη ην γεγνλόο πσο δηαλέκνληαη από κεηά θόξσλ εηζόδεκα. ε 

νξηζκέλεο ρώξεο, ν θνξνινγηθόο ζπληειεζηήο επί ησλ κεξηζκάησλ είλαη ίζνο κε απηόλ 

ησλ θεθαιαηαθώλ θεξδώλ. 

 

Όπσο δηαπηζηώλνπκε είλαη ζπλεζέζηεξε ε θνξνινγηθή ειάθξπλζε ζε ηδηώηεο παξά 

ζηηο επηρεηξήζεηο θαη απηό δηόηη ζηνρεύνληαο ζε ηδηώηεο, κπνξείο θαη λα ζηνρεύζεηο ηε 

θνξνινγηθή ειάθξπλζε κόλν ζηνπο εκεδαπνύο επελδπηέο θαη κόλν ζηνπο επελδπηέο νη νπνίνη 

θαηαβάιινλ θόξνπο  εμαξρήο
19

. 

 

4.3 Δπενδςηικέρ Φοπολογικέρ Πποηιμήζειρ για Μεπίζμαηα 

 

Ο θνξνινγηθόο ζπληειεζηήο πνπ ηζρύεη επί ησλ κεξηζκάησλ πνηθίιεη γηα ηνπο 

δηάθνξνπο επελδπηέο πνπ εηζπξάηηνπλ ηα κεξίζκαηα ή αθόκε θαη γηα ηνλ ίδην επελδπηή ζε 

δηαθνξεηηθέο επελδύζεηο. Δίλαη δύζθνιν ινηπόλ από ηνπο δηάθνξνπο επελδπηέο κηαο 

επηρείξεζεο λα θαζνξίζνπκε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο όζνλ αθνξά ηα κεξίζκαηα αιιά θαη ηα 

θεθαιαηαθά θέξδε. Έλαο ηξόπνο ινηπόλ λα ππνινγίζνπκε ην θνξνινγηθό κεηνλέθηεκα πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηα κεξίζκαηα, είλαη λα ππνινγίζνπκε ηε κεηαβνιή πνπ έρεη ε ηηκή θαηά ηελ 

εκεξνκελία απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο αιιά θαη λα ηε ζπγθξίλνπκε κε ην πξαγκαηηθό 

θαηαβιεζέλ κέξηζκα. Ζ ηηκή ηεο κεηνρήο θαηά ηελ εκεξνκελία απνθνπήο ζα πξέπεη λα πέζεη 

ώζηε λα αληηθαηνπηξίζεη ηελ απώιεηα ζε κέξηζκα απηώλ πνπ αγνξάδνπλ ηε κεηνρή κεηά ηε 

                                                      
19 Δπηκέιεηα Διιεληθήο Έθδνζεο, Δκκαλνπήι Γ. Σζηξηηάθεο, Σηκόζενο Θ. Αγγειίδεο, Αρηιιέαο Γ. Εαπξάλεο 

(2014), “Δθαξκνζκέλε Υξεκαηννηθνλνκηθή γηα Δπηρεηξήζεηο”, “Applied Corporate Finance”, Aswath 

Damodaran. 
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ζπγθεθξηκέλε εκέξα. Φπζηθά δελ είλαη μεθάζαξν εάλ ε πηώζε ηεο ηηκήο ζα είλαη ίζε κε ην 

κέξηζκα αιιά θαη εάλ κεξίζκαηα θαη θεθαιαηαθά θέξδε θνξνινγνύληαη κε δηαθνξεηηθνύο 

ζπληειεζηέο
20

. 

Γηα λα δνύκε ηε ζρέζε κεηαμύ ηεο πηώζεο ηηκήο αιιά θαη ησλ θνξνινγηθώλ 

ζπληειεζηώλ ηνπ επελδπηή, ζα ππνζέζνπκε όηη νη επελδπηέο ζε κηα επηρείξεζε απέθηεζαλ 

κεηνρέο θάπνηα ζηηγκή ζε κηα ηηκή P, θαη γλσξίδνπλ πσο πιεζηάδνληαο ζηελ εκεξνκελία 

απνθνπήο ζα έρνπλ θαη έλα κέξηζκα D. Τπνζέηνπκε επίζεο πσο θάζε επελδπηήο ζηελ 

επηρείξεζε έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα πνπιήζεη ηηο κεηνρέο πξηλ ηελ εκεξνκελία απνθνπήο ζε 

κηα ηηκή PB ή αθόκα θαη λα πεξηκέλεη λα ηηο πνπιήζεη κεηά ηελ απνθνπή ζε κηα ηηκή PA. 

Τπνζέηνπκε επίζεο πσο ν θνξνινγηθόο ζπληειεζηήο ησλ κεξηζκάησλ είλαη t0 θαη ν 

αληίζηνηρνο γηα ηα θεθαιαηαθά θέξδε tcg. Οη ηακεηαθέο ινηπόλ ξνέο πνπ ζα εηζπξάμεη ν 

επελδπηήο από ηελ πώιεζε ησλ κεηνρώλ ηνπ πξηλ ηελ απνθνπή είλαη: 

 

CFB = PB – (PB - P)tcg 

 

Πνπιώληαο ινηπόλ πξηλ ηελ απνθνπή κεξίζκαηνο ν επελδπηήο δελ εηζπξάηηεη ην 

κέξηζκα. ηελ πεξίπησζε πάιη πνπ ε πώιεζε γίλεη κεηά ηελ εκεξνκελία απνθνπήο ε 

ηακεηαθή ξνή ζα έρεη σο εμήο: 

 

CFA = PA - (PA - P)tCG + D(1 - t0) 

 

Δάλ όκσο ε ηακεηαθή ξνή από ηελ πώιεζε πξηλ από ηελ εκέξα απνθνπή ηνπ 

κεξίζκαηνο ήηαλ πςειόηεξε από απηήλ ηεο πώιεζεο κεηά ηελ εκεξνκελία απνθνπήο γηα 

όινπο ηνπο επελδπηέο, ηόηε όινη ζα πσινύζαλ πξηλ ηελ απνθνπή έρνληαο έηζη ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ πηώζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο. Δάλ πάιη ε ηακεηαθή ξνή από ηελ πώιεζε 

κεηά ηελ απνθνπή ηνπ κεξίζκαηνο ήηαλ πςειόηεξε από απηήλ ηεο πώιεζεο πξηλ ηελ 

απνθνπή γηα όινπο ηνπ επελδπηέο,  ηόηε ινηπόλ όινη ζα πσινύζαλ κεηά ηελ εκεξνκελία 

απνθνπήο έρνληαο έηζη ζαλ απνηέιεζκα ηελ πηώζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο κεηά ηελ εκέξα 

απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο
21

. Έηζη γηα λα απνθεπρζνύλ απηά ηα δύν πηζαλά ζελάξηα, νη 

επελδπηέο ζα πξέπεη λα είλαη αδηάθνξνη γηα ηελ πώιεζε πξηλ ή κεηά ηελ εκέξα απνθνπήο ηνπ 

                                                      
20 Lasfer, Z. (2003), “The Tax Impact on the Ex-dividend dates: Evidence from European firms”, EFA 2003 

Annual Conference Paper No. 885. London: City University London. 
21 Michaely, R. M. (1995), “The effect of tax heterogeneity on prices and volume around ex-dividend days: 

Evidence from the Milan stock exchange”, Rev. Finance Stud. Vol.8, pp. 369-399. 
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κεξίζκαηνο. Απηό ζα ζπκβεί κόλν εάλ νη ηακεηαθέο ξνέο ησλ πσιήζεσλ πξηλ θαη κεηά ηελ 

εκεξνκελία απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο είλαη ίζεο κεηαμύ ηνπο. Έηζη έρνπκε ηελ εμήο ζρέζε: 

 

PB – (PB – P)tcg = PA – (PA – P) tcg + D(1 – t0) 

 

Καη έρνπκε κεηά ηελ απινπνίεζε ηελ εμήο ζρέζε: 

 

(PB – PA) / D = (1 – t0) / (1 – tcg) 

 

Όπνπ: 

PB = ε ηηκή ηεο κεηνρήο ηελ πξνεγνύκελε εκέξα ηεο απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο 

P = ε αξρηθή ηηκή αγνξάο ηεο κεηνρήο 

PA = ε ηηκή ηεο κεηνρήο ηελ εκέξα απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο 

tcg = ν ζπληειεζηήο θόξνπ επί ησλ θεθαιαηαθώλ θεξδώλ 

t0 = ν ζπληειεζηήο θόξνπ επί ηνπ κεξηζκαηηθνύ εηζνδήκαηνο 

D = ην δηαλεκεζέλ πνζό ηνπ κεξίζκαηνο 

PB – (PB – P)tcg = θαζαξέο εηζξνέο από ηελ πώιεζε ηεο κεηνρήο ηελ πξνεγνύκελε εκέξα ηεο 

απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο 

PB = (PB – P)tcg + D(1 – t0) = θαζαξέο εηζξνέο από ηελ πώιεζε ηεο κεηνρήο ηελ εκέξα 

απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο 

 

Όπσο δηαπηζηώλνπκε έλαο απαξαίηεηνο όξνο πνπ ππάξρεη γηα ηελ αδηαθνξία ηνπ 

νξηαθνύ επελδπηή γηα ηελ πώιεζε πξν θαη κεηά απνθνπήο κεξίζκαηνο είλαη πσο ε πηώζε ηεο 

ηηκήο ηεο κεηνρήο θαηά ηελ εκέξα απνθνπήο ζα πξέπεη λα εθθξάδεη ηε θνξνινγηθή 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ επελδπηή κεηαμύ κεξηζκάησλ θαη θεθαιαηαθώλ θεξδώλ. 

 

Γπξίδνληαο ηελ παξαπάλσ εμίζσζε αλάπνδα, ζα ππνζηεξίδακε πσο παξαηεξώληαο ηε 

ζπκπεξηθνξά πνπ έρεη κηα κεηνρή κηαο επηρείξεζεο θαηά ηελ εκέξα απνθνπήο ηνπ 

κεξίζκαηνο θαη ζπζρεηίδνληάο ηελ κε ηα κεξίζκαηα πνπ δηαλέκεη ε επηρείξεζε, κπνξνύκε 

καθξνπξόζεζκα λα εμάγνπκε θαη θάπνηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην θνξνινγηθό 

κεηνλέθηεκα ην νπνίν απνδίδνπλ νη νξηαθνί επελδπηέο ηεο επηρείξεζεο ζηα κεξίζκαηα. Έηζη 

έρνπκε ηηο εμήο ππνζέζεηο: 
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 PB – PA = D: Ο νξηαθόο επελδπηήο είλαη αδηάθνξνο κεηαμύ κεξηζκάησλ θαη 

θεθαιαηαθώλ θεξδώλ. 

 PB – PA < D: Ο νξηαθόο επελδπηήο θνξνινγείηαη βαξύηεξα ζηα κεξίζκαηα. 

 PB – PA > D: Ο νξηαθόο επελδπηήο θνξνινγείηαη βαξύηεξα ζηα θεθαιαηαθά θέξδε
22

. 

 

Ζ πξώηε κειέηε πνπ έγηλε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο θαηά ηελ εκέξα 

απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο δηεμήρζε από ηνπο Elton θαη Gruber ην 1970
23

. Δμέηαζαλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηηκώλ ησλ κεηνρώλ ηελ εκέξα ηεο απνθνπήο γηα κεηνρέο θαηαγεγξακκέλεο ζην 

ρξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τόξθεο γηα ηελ πεξίνδν 1966 – 1969. Βαζηδόκελνη ζην εύξεκα πσο 

ε πηώζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ήηαλ κόιηο ην 78% ηνπ θαηαβιεζέληνο κεξίζκαηνο, νη Elton 

θαη Gruber ζπκπέξαλαλ πσο ηα κεξίζκαηα θνξνινγνύληαλ βαξύηεξα από ηα θεθαιαηαθά 

θέξδε ηεο επηρείξεζεο. Δθηίκεζαλ επίζεο ηε κεηαβνιή ηεο ηηκήο σο πνζνζηό ηνπ 

δηαλεκόκελνπ κεξίζκαηνο γηα θάζε δηαθνξεηηθή θιάζε κεξηζκαηηθήο απόδνζεο θαη αλέθεξαλ 

πσο ε πηώζε ηηκήο είλαη κεγαιύηεξε, ζε ζρέζε κε ην δηαλεκόκελν κέξηζκα, γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο πςειόηεξσλ  κεξηζκαηηθώλ απνδόζεσλ απ’ όηη γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

ρακειόηεξσλ κεξηζκαηηθώλ απνδόζεσλ. Απηή ε δηαθνξά ηεο πηώζεο ησλ ηηκώλ απνηειεί ην 

γεγνλόο πσο νη επελδπηέο απηώλ ησλ επηρεηξήζεσλ αλήθνπλ θαη ζε ρακειόηεξα θνξνινγηθά 

θιηκάθηα. Σα ζπκπεξάζκαηά ηνπο, σζηόζν, ακθηζβεηήζεθαλ από θάπνηνπο νη νπνίνη 

ππνζηήξημαλ, δηθαηνινγεκέλα, πσο νη επελδπηέο νη νπνίνη δηαπξαγκαηεύνληαη κεηνρέο θαηά 

ηελ εκέξα απνθνπήο κεξίζκαηνο δελ απνηεινύλ ηνπο ηαθηηθνύο επελδπηέο πνπ έρεη ε 

επηρείξεζεο Αληηζέησο απνηεινύλ βξαρππξόζεζκνπο, κε θνξνινγηθά ππόρξενπο επελδπηέο νη 

νπνίνη απνζθνπνύλ ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο δηαθνξάο κεηαμύ κεξηζκάησλ θαη πηώζεσλ ησλ 

ηηκώλ ησλ κεηνρώλ. 

Δίλαη ζαθέο πσο ηζηνξηθά ηα κεξίζκαηα αληηκεησπίζζεθαλ ιηγόηεξα επλντθά από ηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο απ’ όηη ζε ζρέζε κε ηα θέξδε θεθαιαίσλ. ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ε 

δηπιή θνξνιόγεζε ησλ κεξηζκάησλ, ηνπιάρηζηνλ ζην επίπεδν ησλ ηδησηώλ επελδπηώλ, ζα 

πξέπεη λα είρε ζέζεη έλα ηζρπξό αληηθίλεηξν γηα ηε δηαλνκή ή ηελ αύμεζε ησλ κεξηζκάησλ. 

Άιιεο επηδξάζεηο ηνπ επηρεηξήκαηνο ππέξ θνξνινγηθνύ κεηνλεθηήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηα 

εμήο: 

                                                      
22 Δπηκέιεηα Διιεληθήο Έθδνζεο, Δκκαλνπήι Γ. Σζηξηηάθεο, Σηκόζενο Θ. Αγγειίδεο, Αρηιιέαο Γ. Εαπξάλεο 

(2014), “Δθαξκνζκέλε Υξεκαηννηθνλνκηθή γηα Δπηρεηξήζεηο”, “Applied Corporate Finance”, Aswath 

Damodaran. 
23

E.J Elton and M.J. Gruber, “Marginal Stockholder Rates and the Clientele Effect” Review of Economics and 

Statistics Vol.52, pp. 68-74. 



29 

 

 Δπηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ κεηνρηθή βάζε θπξίσο ηδηώηεο επελδπηέο ζα έπξεπε θαλνληθά 

λα είραλ πιεξώζεη ρακειόηεξα κεξίζκαηα από ηηο επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ε 

κεηνρηθή βάζε πεξηζηνηρίδεηαη θπξίσο από θνξνινγηθά εμαηξνύκελνπο ζεζκηθνύο 

επελδπηέο. 

 Όζν πςειόηεξν ην επίπεδν εηζνδήκαηνο (άξα θαη νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο) ησλ 

κεηνρηθώλ επελδπηώλ ζε κηα επηρείξεζε, ηόζν ρακειόηεξν είλαη θαη ην κέξηζκα πνπ 

ζα θαηαβάιιεηαη από ηελ επηρείξεζε. 

 Καζώο απμαλόηαλ ην θνξνινγηθό κεηνλέθηεκα ησλ κεξηζκάησλ, ην αζξνηζηηθό πνζό 

ησλ δηαλεκόκελσλ κεξηζκάησλ ζα έπξεπε λα κεησλόηαλ. Αληηζέησο, εάλ ην 

θνξνινγηθό κεηνλέθηεκα ησλ κεξηζκάησλ κεησλόηαλ, ηόηε ην αζξνηζηηθό πνζό ησλ 

δηαλεκόκελσλ κεξηζκάησλ ζα έπξεπε λα είρε απμεζεί. 

 

Με ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ ν θνξνινγηθόο ζπληειεζηήο επί ησλ κεξηζκάησλ κεηώζεθε 

θαζηζηώληαο ηα κεξίζκαηα πην ειθπζηηθά γηα ηνπο ηδηώηεο επελδπηέο απ’ όηη ήηαλ παιηόηεξα. 

Όπσο ήηαλ αλακελόκελν νη επηρεηξήζεηο άιιαμαλ ηελ κεξηζκαηηθή ηνπο πνιηηηθή 

απνθξηλόκελεο ζηε θνξνινγηθή κεηαξξύζκηζε δηαλέκνληαο θαη πεξηζζόηεξα κεξίζκαηα. 

 

 

Γιάγπαμμα 2: Διζόδημα από Μεπίζμαηα μεηά Φόπυν 

Πεγή: US . Bureau of Economic Analysis (https://fred.stlouisfed.org/series/DIVIDEND) 

 

 

https://fred.stlouisfed.org/series/DIVIDEND
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5. ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ ΠΔΛΑΣΔΙΑΚΧΝ ΥΔΔΧΝ, 

ΤΝΔΠΔΙΔ ΚΑΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΔΛΔΥΧΝ 

 

5.1 Σο Φαινόμενο ηυν Πελαηειακών σέζευν 

 

Όινη νη κέηνρνη πνπ αλαθέξακε πξνηηκνύλ ηα κεξίζκαηα ππό ηε κνξθή ησλ 

κεηξεηώλ. Από ηελ αληίζεηε κεξηά βξίζθνληαη νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δελ θαηαβάιινπλ 

κεξίζκαηα, όπνπ νη κέηνρνη ησλ νπνίσλ θαίλνληαη λα είλαη απόιπηα ηθαλνπνηεκέλνη κε απηήλ 

ηνπο ηελ πνιηηηθή. Οη κέηνρνη πνπ βξίζθνληαη ζε πςειά θνξνινγηθά θιηκάθηα θαη δελ έρνπλ 

αλάγθε ηηο ηακεηαθέο ξνέο πνπ απνξξένπλ από ηηο εηζπξάμεηο ησλ κεξηζκάησλ ηείλνπλ λα 

επελδύνπλ ζε επηρεηξήζεηο νη νπνίεο θαηαβάιινπλ ειάρηζηα ή αθόκα θαη θαζόινπ κεξίζκαηα. 

Αληίζεηα, νη επελδπηέο πνπ βξίζθνληαη ζε πην ρακειά θνξνινγηθά θιηκάθηα θαη έρνπλ ηελ 

αλάγθε απηώλ ησλ ηακεηαθώλ ξνώλ, όπσο θαη ηα ηδξύκαηα πνπ απαιιάζζνληαη από θόξνπο 

θαη ρξεηάδνληαη ηηο ηξέρνπζεο ηακεηαθέο ξνέο, επελδύνπλ ζε επηρεηξήζεηο κε πςειά 

κεξίζκαηα. Απηή ε νκαδνπνίεζε ησλ κεηνρώλ ζε επηρεηξήζεηο κε πνιηηηθέο κεξηζκάησλ νη 

νπνίεο αληηζηνηρνύλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο απνθαιείηαη ην απνθαινύκελν “θαηλόκελν ησλ 

πειαηεηαθώλ ζρέζεσλ”. Ύζηεξα από πνιιέο κειέηεο δηαπηζηώζεθε πσο νη ώξηκεο 

επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ κεγαιύηεξνπο ζε ειηθία θαη θησρόηεξνπο επελδπηέο, έηεηλαλ λα 

δηαλέκνπλ κεγαιύηεξα κεξίζκαηα από ηηο επηρεηξήζεηο κε πινπζηόηεξνπο θαη λεόηεξνπο 

επελδπηέο. πλνιηθά, νη κεξηζκαηηθέο απνδόζεηο κεηώλνληαη θαζώο απμαλόηαλ ην θνξνινγηθό 

πιενλέθηεκα πνπ έρνπλ ηα κεξηζκάηα
24

. 

 

5.2 ςνέπειερ ηος Φαινομένος ηυν Πελαηειακών σέζευν 

 

Ζ ύπαξμε ελόο πειαηεηαθνύ θαηλνκέλνπ έρεη νξηζκέλεο ζεκαληηθέο επηπηώζεηο
25

. 

Πξώηνλ, δειώλεη όηη νη επηρεηξήζεηο πξνζειθύνπλ ηνπο επελδπηέο πνπ ηνπο ηαηξηάδνπλ 

θαζώο ε κεξηζκαηηθή πνιηηηθή κηαο επηρείξεζεο πξνζειθύεη ηνπο επελδπηέο νη νπνίνη θαη ηελ 

πξνηηκνύλ. Γεύηεξνλ, ζεκαίλεη όηη νη επηρεηξήζεηο δπζθνιεύνληαη λα αιιάμνπλ κηα 

                                                      
24 Kalay, A. (1982), “The ex-dividend day behavior on stock prices. A re-examination of the clientele effect”, 

J.Finance 37, 1059-1070. 
25

 R.R. Pettit (1977), “Taxes, Transaction Costs and the Clientele Effect of Dividends”, Journal of Financial 

Economics Vol. 4, pp. 419-436. 
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θαζηεξσκέλε κεξηζκαηηθή πνιηηηθή πνπ έρνπλ αθόκα θαη αλ απηό είλαη κηα ινγηθή επηινγή. 

Γηα παξάδεηγκα, νη επηρεηξήζεηο ησλ ηειεπηθνηλσληώλ ηεο Ζ.Π.Α. παξαδνζηαθά δηέλεηκαλ 

πςειά κεξίζκαηα θαη κε ηνλ ηξόπν απηό, απέθηεζαλ κηα βάζε επελδπηώλ ε νπνία θαη 

πξνηηκνύζε ηε δηαλνκή κεξηζκάησλ. ηε δεθαεηία ηνπ 1990, πνιιέο από απηέο ηηο 

επηρεηξήζεηο έθαλαλ ηελ είζνδό ηνπο ζε λένπο επηρεηξεκαηηθνύο θιάδνπο κε πνιύ 

κεγαιύηεξεο αλάγθεο επαλεπέλδπζεο θαη πνιύ ιηγόηεξν ζηαζεξέο ηακεηαθέο ξνέο. Παξ’ όιν 

πνπ απηή ε αλάγθε κείσζεο ησλ κεξηζκάησλ ιόγσ ηνπ κεηαβαιιόκελνπ επηρεηξεκαηηθνύ 

κίγκαηνο κπνξεί λα έκνηαδε πξνθαλήο, ήηαλ, εληνύηνηο, δύζθνιν λα πεηζηνύλ νη κέηνρνη νη 

νπνίνη θαη είραλ ζπλεζίζεη λα ιακβάλνπλ κεξίζκαηα. 

 

5.3 Δνδείξειρ σεηικά με ηην Δπίδπαζη ηος Φαινομένος ηυν 

Πελαηειακών σέζευν 

 

Αλ πθίζηαληαη έλα ηζρπξό θαηλόκελν πειαηεηαθώλ ζρέζεσλ, νη απνδόζεηο ησλ 

κεηνρώλ δελ πξέπεη λα επεξεάδνληαη γηα κεγάιεο πεξηόδνπο από ηηο κεξηζκαηηθέο πνιηηηθέο 

πνπ δηαηεξνύλ νη ππνθείκελεο επηρεηξήζεηο. Αλ πθίζηαληαη έλα θνξνινγηθό κεηνλέθηεκα ην 

νπνίν ζπζρεηίδεηαη κε ηα κεξίζκαηα, νη απνδόζεηο ησλ κεηνρώλ πνπ θαηαβάιινπλ πςειά 

κεξίζκαηα πξέπεη λα είλαη πςειόηεξεο από ηηο απνδόζεηο ησλ κεηνρώλ πνπ δηαλέκνπλ 

ρακειά κεξίζκαηα έηζη ώζηε λα αληηζηαζκίζνπλ ηηο θνξνινγηθέο ηνπο δηαθνξέο. Σέινο, αλ 

ππάξρεη κηα ζπληξηπηηθή πξνηίκεζε γηα κεξίζκαηα, ηα πξόηππα απηά πξέπεη λα 

αληηζηξαθνύλ. 

ηε κειέηε πνπ έθαλαλ ζρεηηθά κε ην θαηλόκελν ησλ πειαηεηαθώλ ζρέζεσλ, νη Black 

θαη Scholes δεκηνύξγεζαλ 25 ραξηνθπιάθηα κεηνρώλ ηνπ NYSE, θαηεγνξηνπνηώληαο ηηο 

επηρεηξήζεηο ζε πέληε πεκπηεκόξηα κε βάζε ηε κεξηζκαηηθή ηνπο απόδνζε θαη ζηε ζπλέρεηα 

ρώξηζαλ ηελ θάζε νκάδα ζε πέληε επηπξόζζεηεο νκάδεο κε βάζε ηνλ θίλδπλν θάζε έηνπο γηα 

35 έηε, από ην 1931 σο ην 1966. Όηαλ πξαγκαηνπνίεζαλ παιηλδξόκεζε ησλ ζπλνιηθώλ 

απνδόζεσλ απηώλ ησλ ραξηνθπιαθίσλ έλαληη ησλ κεξηζκαηηθώλ ηνπο απνδόζεσλ, νη 

εξεπλεηέο δελ θαηέιεμαλ ζε θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμύ ηνπο
26

. ε κηα κειέηε 

ηνπ 1979 από ηνπο Litzenberger θαη Ramaswamy, ηα επξήκαηα απηά όκσο ακθηζβεηήζεθαλ. 

Οη ζπγθεθξηκέλνη ρξεζηκνπνίεζαλ επηθαηξνπνηεκέλεο κεξηζκαηηθέο απνδόζεηο γηα θάζε κήλα 

θαη εμέηαζαλ αλ νη ζπλνιηθέο απηέο απνδόζεηο θαηά ηνπο κήλεο απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο 

                                                      
26

 F. Black and M. Scholes (1974), “The Effects of Dividend Yield and Dividend Policy on Common Stock 

Prices and Returns,” Journal of Financial Economics Vol.1, pp. 1-22. 
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παξνπζίαδαλ ζπζρέηηζε κε ηηο κεξηζκαηηθέο ηνπο απνδόζεηο
27

. Αλαθάιπςαλ κηα ηζρπξή 

ζεηηθή ζρέζε κεηαμύ ησλ ζπλνιηθώλ απνδόζεσλ θαη ησλ κεξηζκαηηθώλ απνδόζεσλ ε νπνία 

ππνζηήξημε ηελ ππόζεζε όηη νη επελδπηέο απνζηξέθνληαη ηα κεξίζκαηα. Δθηίκεζαλ επίζεο 

όηη ην ηεθκαξηό δηαθνξηθό θόξσλ κεηαμύ ησλ θεθαιαηαθώλ θεξδώλ θαη ησλ κεξηζκάησλ 

ήηαλ πεξίπνπ 23%. Οη Miller θαη Scholes αληηκεηώπηζαλ ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε 

ππνζηεξίδνληαο όηη ην εύξεκα απηό δηαζηξεβιώλνληαλ από ηηο επηδξάζεηο ησλ απμήζεσλ θαη 

κεηώζεσλ ησλ κεξηζκάησλ επί ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο
28

. 

 

5.4 Μεπίζμαηα υρ Πληποθοπιακό ήμα 

 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο εμεηάδνπλ θάζε ελέξγεηα ζηελ νπνία πξνβαίλεη κηα 

επηρείξεζε γηα επηδξάζεηο ζηηο κειινληηθέο ηνπο ηακεηαθέο ξνέο θαη ηε κειινληηθή αμία ηεο 

επηρείξεζεο. Όηαλ νη επηρεηξήζεηο αλαθνηλώλνπλ θάπνηεο κεηαβνιέο ζηε κεξηζκαηηθή ηνπο 

πνιηηηθή, απνθαιύπηνπλ πιεξνθνξίεο ζηηο αγνξέο, είηε ην ζέινπλ είηε όρη. 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο έρνπλ ηελ ηάζε λα αληηκεησπίδνπλ ηηο εηαηξηθέο 

αλαθνηλώζεηο πεξί κειινληηθώλ πξννπηηθώλ κε έληνλν ζθεπηηθηζκό, θαζώο νη επηρεηξήζεηο 

ζπλεζίδνπλ λα θάλνπλ ππεξβνιηθέο εθηηκήζεηο. Από ηελ άιιε κεξηά, νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο 

κε θαιέο επελδπηηθέο πξννπηηθέο ππνηηκνύληαη από ηηο αγνξέο. Ζ ζεσξία ησλ 

πιεξνθνξηαθώλ ζεκάησλ ππνζηεξίδεη πσο νη επηρεηξήζεηο απηέο, ζα πξέπεη λα πξνβαίλνπλ ζε 

ελέξγεηεο πνπ λα κε κπνξνύλ λα ηηο κηκεζνύλ επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δε δηαζέηνπλ θάπνηα 

απνδνηηθά επελδπηηθά πξνγξάκκαηα. Ζ αύμεζε ησλ κεξηζκάησλ είλαη κηα από απηέο ηηο 

ελέξγεηεο. Με ηελ αύμεζε ησλ κεξηζκάησλ, νη επηρεηξήζεηο επηβαξύλνληαη κε θόζηνο θαζώο 

δεζκεύνληαη ζηε καθξνπξόζεζκε θαηαβνιή απηώλ. Ζ πξνζπκία πνπ δείρλνπλ λα πξνβνύλ ζε 

κηα ηέηνηνπ είδνπο δέζκεπζε, ππνδεηθλύεη ζηνπο επελδπηέο πσο πηζηεύνπλ ζηελ ηθαλόηεηά 

ηνπο λα παξάγνπλ απηέο ηηο ηακεηαθέο ξνέο ζε καθξνπξόζεζκν επίπεδν. Απηό ην ζεηηθό ζήκα 

πξέπεη ζπλεπώο, λα νδεγήζεη ηνπο επελδπηέο ζην λα επαλεμεηάζνπλ ηηο ηακεηαθέο ξνέο θαη ηηο 

αμίεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λα απμήζνπλ ηηο ηηκέο ησλ κεηνρώλ. Απαληώληαο ζε απηό, νη 

Litzenberger θαη Ramaswamy αθαίξεζαλ από ην δείγκα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο 

δειώλνληαλ ηα κεξίζκαηα θαη θαηαβάιινληαλ ηνλ ίδην κήλα θαη ζπκπέξαλαλ όηη ην ηεθκαξηό 

δηαθνξηθό θόξσλ ήηαλ κόιηο 4%, όρη ζεκαληηθά δηαθνξεηηθό από ην κεδέλ. 

                                                      
27

 R.H. Litzenberger and K. Ramaswamy (1979), “The Effect of Personal Taxes and Dividends on Capital Asset 

Prices: Theory and Empirical Evidence,” Journal of Financial Economics Vol.7, pp. 163-196. 
28

 M.H. Miller and M. Scholes (1978), “Dividends and Taxes,” Journal of Financial Economics Vol. 6, pp. 333-

364. 
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Οη πεξηζζόηεξεο κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ζρεηηθά κε ην θαηλόκελν ησλ πειαηεηαθώλ 

ζρέζεσλ, έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα όηη νη ζπλνιηθέο απνδόζεηο αιιά θαη νη 

κεξηζκαηηθέο απνδόζεηο είλαη ζρεηηθά ζπζρεηηζκέλεο. Τπάξρνπλ θάπνηεο ελαιιαθηηθέο 

εμεγήζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ αλ θαη πνιιέο από απηέο ππνζηεξίδνπλ όηη απηό ζπκβαίλεη επεηδή 

ην ηεθκαξηό δηαθνξηθό θόξσλ κεηαμύ ησλ κεξηζκάησλ θαη ησλ θεθαιαηαθώλ θεξδώλ είλαη 

ζεκαληηθά δηαθνξεηηθό από ην κεδέλ. 

Ζ κείσζε ησλ κεξηζκάησλ απνηειεί αξλεηηθό ζήκα, επεηδή νη επηρεηξήζεηο δηζηάδνπλ 

λα κεηώζνπλ ηα κεξίζκαηά ηνπο. πλεπώο, όηαλ κηα επηρείξεζε απνθαζίδεη θάηη ηέηνην, νη 

αγνξέο ην ζεσξνύλ σο έλδεημε όηη απηή ε επηρείξεζε αληηκεησπίδεη θάπνηα νπζηαζηηθά, 

καθξνπξόζεζκα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Οπόηε παξόκνηεο πξάμεηο νδεγνύλ ζε 

κείσζε ησλ ηηκώλ ησλ κεηνρώλ. 

Από εκπεηξηθέο κειέηεο, έρεη απνδεηρζεί όηη, νη ηηκέο ησλ κεηνρώλ απμάλνληαη θαηά 

1% ηελ εκέξα αλαθνίλσζεο αύμεζεο κεξίζκαηνο θαη κεηώλνληαη θαηά 4,6% ηελ εκέξα 

αλαθνίλσζεο κείσζεο ηνπ κεξίζκαηνο. Ζ πην αξλεηηθή αληίδξαζε ζηηο κεηώζεηο κεξίζκαηνο 

αληαλαθιά ηε ζπαληόηεηά ηνπο θαη κπνξεί επίζεο λα εθιεθζεί σο κηα έλδεημε ηνπ γεγνλόηνο 

όηη νη κεηώζεηο κεξηζκάησλ απνηεινύλ θαη πην έληνλα αξλεηηθά κελύκαηα απ’ όηη νη απμήζεηο 

κεξηζκάησλ απνηεινύλ ζεηηθά κελύκαηα. Πξέπεη λα αληηκεησπίζνπκε κε πξνζνρή, εληνύηνηο, 

ηελ εξκελεία ησλ απμήζεσλ αιιά θαη ησλ κεηώζεσλ ησλ κεξηζκάησλ σο πιεξνθνξηαθά 

ζήκαηα. Δίλαη αιεζέο όηη νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ θαιά επελδπηηθά ζρέδηα ελδέρεηαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο απμήζεηο ησλ κεξηζκάησλ γηα λα κεηαθέξνπλ πιεξνθνξίεο ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο. Γηα κηθξόηεξεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ ζρεηηθά 

πεξηνξηζκέλνπο δηαύινπο κεηαθνξάο πιεξνθνξηώλ ζηηο αγνξέο, απ’ όηη νη κεγαιύηεξεο, 

απηόο είλαη έλαο πνιύ απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο. Γηα κεγαιύηεξεο όκσο επηρεηξήζεηο, νη 

νπνίεο δηαζέηνπλ πνιινύο ηξόπνπο κεηαθνξάο ησλ πιεξνθνξηώλ ζηηο αγνξέο, νη απμήζεηο 

κεξηζκάησλ ελδέρεηαη λα κελ είλαη ηα πην θζελά ή θαη πην απνηειεζκαηηθά πιεξνθνξηαθά 

ζήκαηα γηα ηηο αγνξέο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα κεηαθεξζεί ε πιεξνθόξεζε κε πην 

απνηειεζκαηηθό θαη νηθνλνκηθό ηξόπν κέζα από ηελ έθζεζε ελόο αλαιπηή αλαθνξηθά κε ηελ 

επηρείξεζε.  

Τπάξρεη θαη κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζε απηόλ ηνλ ζπιινγηζκό. Γηα παξάδεηγκα, 

κηα επηρείξεζε ε νπνία δελ έρεη θαηαβάιιεη πνηέ κεξίζκαηα ζην παξειζόλ αιιά όκσο  έρεη 

θαηαγξάςεη κηα αμηνζεκείσηε αλάπηπμε θαζώο θαη πςειέο απνδόζεηο επί ησλ επελδπηηθώλ 

ζρεδίσλ ηεο, κπνξεί λα βάιεη ηνπο κεηόρνπο ζην ζθεπηηθό όηη ηα επελδπηηθά ζρέδηα απηήο ηεο 

επηρείξεζεο δελ είλαη πιένλ ζε αθζνλία ή ην ίδην ειθπζηηθά κε ην παξειζόλ. Παξ’ όια απηά, 

νη Palepu θαη Healy ππνζηήξημαλ, ζε κηα κειέηε 151 επηρεηξήζεσλ από ην 1970 σο ην 1979, 
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όηη ε έλαξμε δηαλνκήο κεξίζκαηνο δε ζεκαηνδόηεζε κείσζε ηεο αύμεζεο ησλ θεξδώλ ηεο 

επηρείξεζεο
29

. 

 

5.5 Απότειρ Γιεςθςνηικών ηελεσών σεηικά με ηη Μεπιζμαηική 

Πολιηική 

 

Γεδνκέλσλ ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηεο θαηαβνιή κεξίζκαηνο 

αιιά θαη ηεο έιιεηςεο ζπλαίλεζεο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ ηα κεξίζκαηα ζηελ 

αμία ηεο επηρείξεζεο, αμίδεη λα εμεηάζνπκε ηνπο παξάγνληεο πνπ ιακβάλνπλ ππ’ όςε ηνπο ηα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε όηαλ πξόθεηηαη λα ιάβνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε κεξηζκαηηθή 

πνιηηηθή. Οη Baker, Farrelly θαη Edelman πξαγκαηνπνίεζαλ κηα δεκνζθόπεζε ζε 

δηεπζπληηθά ζηειέρε ζρεηηθά κε ηηο απνθάζεηο ηνπο επί ηεο κεξηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη 

παξνπζίαζαλ ην βαζκό ζπκθσλίαο απηώλ κε κηα ζεηξά πξνηάζεσλ
30

. 

Πίνακαρ 1. Απότειρ ηυν διεςθςνηικών ζηελεσών ζσεηικά με ηη μεπιζμαηική πολιηική
31

 

 πκθσλ

ώ 

Γελ έρσ 

άπνςε 

Γηαθσλ

ώ 

1. Σν πνζνζηό δηαλνκήο κεξίζκαηνο κηαο 

επηρείξεζεο επεξεάδεη ηε ηηκή ηεο κεηνρήο. 

61% 33% 6% 

2. Οη δηαλνκέο κεξηζκάησλ παξέρνπλ έλα 

ζεκαληηθό πιεξνθνξηαθό ζήκα ζρεηηθά κε ην 

κέιινλ ηεο επηρείξεζεο.  

52% 41% 7% 

3. Ζ αγνξά ρξεζηκνπνηεί ηηο αλαθνηλώζεηο 

κεξηζκάησλ σο πεγή πιεξνθνξηώλ γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο. 

43% 51% 6% 

4. Οη επελδπηέο έρνπλ δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο 

αλαθνξηθά κε ην ζρεηηθό θίλδπλν ησλ 

κεξηζκάησλ θαη ησλ παξαθξαηεζέλησλ θεξδώλ. 

56% 42% 2% 

5. Οη επελδπηέο είλαη βαζηθά αδηάθνξνη. 6% 30% 64% 

6. Έλαο κέηνρνο πξνζειθύεηαη από επηρεηξήζεηο νη 

νπνίεο έρνπλ κεξηζκαηηθέο πνιηηηθέο πνπ 

ηαηξηάδνπλ ζην θνξνινγηθό πεξηβάιινλ ηνπ. 

44% 49% 7% 

7. Σα δηεπζπληηθά ζηειέρε πξέπεη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ κεηόρσλ 

ζρεηηθά κε ηα κεξίζκαηα. 

41% 49% 10% 

                                                      
29

 K.Palepu θαη P. Healy (1988), “Earnings Information Conveyed by Dividend Initiations and Omissions,” 

Journal of Financial Economics Vol.21, pp. 149-175. 
30

 H. Kent, Baker, Gail E. Farrelly, θαη Richard B. Edelman (1985), “A survey of Management Views on 

Dividend Policy”, Financial Management Vol.14, pp.78-88. 
31 Δπηκέιεηα Διιεληθήο Έθδνζεο, Δκκαλνπήι Γ. Σζηξηηάθεο, Σηκόζενο Θ. Αγγειίδεο, Αρηιιέαο Γ. Εαπξάλεο 

(2014), “Δθαξκνζκέλε Υξεκαηννηθνλνκηθή γηα Δπηρεηξήζεηο”, “Applied Corporate Finance”, Aswath 

Damodaran. 
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Δίλαη αξθεηά ζαθέο από απηήλ ηελ έξεπλα ην γεγνλόο όηη, δίθαηα ή άδηθα, ηα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε πηζηεύνπλ όηη ηα πνζνζηά δηαλνκήο κεξίζκαηνο από ηηο επηρεηξήζεηο 

ηνπο επεξεάδνπλ ηελ αμία ηεο επηρείξεζήο ηνπο θαη ιεηηνπξγνύλ σο πιεξνθνξηαθά ζήκαηα 

ησλ κειινληηθώλ πξννπηηθώλ απηήο γηα ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο. Λεηηνπξγνύλ επίζεο 

κε βάζε  ηελ ππόζεζε όηη νη επελδπηέο επηιέγνπλ ηηο επηρεηξήζεηο κε κεξηζκαηηθέο πνιηηηθέο 

νη νπνίεο ηαηξηάδνπλ ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο θαη όηη νη δηεπζπληέο ηνπο ζα πξέπεη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπο. 

Πνιινί δηεπζπληέο πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηή ηελ έξεπλα παξαηήξεζαλ κηθξό θέξδνο 

από ηελ αύμεζε ησλ κεξηζκάησλ αθόκα θαη σο αληίθξηζκα ζε πςειόηεξα θέξδε θαη 

πξνηηκνύλ, αληί απηήο, ηηο επαλαγνξέο κεηνρώλ. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, πνιινί δηεπζπληέο 

επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο θαηέβαιιαλ κεξίζκαηα κεηαληώλνπλ γηα ην επίπεδν κεξηζκάησλ πνπ 

δηέλεηκαλ νη επηρεηξήζεηο ηνπο, δειώλνληαο όηη, αλ είραλ ηελ επηινγή, ζα έζεηαλ πνιύ 

ρακειόηεξν επίπεδν κεξίζκαηνο. ε αληίζεζε κε ηελ έξεπλα πνπ αλαθέξακε , νη δηεπζπληέο 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα απέξξηςαλ επίζεο ηελ ηδέα όηη ηα κεξίζκαηα 

ιεηηνπξγνύλ σο ζεκαληηθά πιεξνθνξηαθά ζήκαηα γηα ηηο αγνξέο. Από ηελ έξεπλα απηή, νη 

ζπληάθηεο ηεο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα όηη νη θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ ησλ κεξηζκάησλ 

είλαη νη εμήο:  

 

 Όρη κείσζε ησλ κεξηζκάησλ. 

 Γηαηήξεζε κηαο κεξηζκαηηθήο πνιηηηθή ε νπνία είλαη παξόκνηα κε απηή ησλ 

ζπγθξίζηκσλ επηρεηξήζεσλ. 

 Γηαηήξεζε θαιήο αμηνιόγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο. 

 Γηαηήξεζε επειημίαο θαη όρη αλάιεςε δξάζεσλ πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε 

ησλ θεξδώλ αλά κεηνρή.  
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6. ΔΜΠΔΙΡΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

6.1 Μέθοδορ Τπολογιζμού 

 

Οη Elton θαη Gruber (1970) έρνπλ ηζρπξηζηεί πσο έλαο επελδπηήο έρεη δηθαίσκα λα ιάβεη 

κέξηζκα εθόζνλ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηηο αλάινγεο κεηνρέο θαηά ηελ εκέξα απνθνπήο ηνπ 

κεξίζκαηνο. Αλ ινηπόλ ν επελδπηήο επηιέμεη λα πνπιήζεη ηηο κεηνρέο ηνπ κεηά από ηελ εκέξα 

απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο, ηόηε ζα επσθειεζεί από ην κέξηζκα, εάλ όκσο ζειήζεη λα 

πνπιήζεη ηηο κεηνρέο ηνπ εθόζνλ έρεη ιάβεη ην κέξηζκα, ηόηε ζα ηηο πνπιήζεη ζε κηα 

ρακειόηεξε ηηκή. ε κηα αγνξά πνπ είλαη απαιιαγκέλε από θόξνπο θαη έμνδα ζπλαιιαγώλ, ε 

ηηκή ηεο κεηνρήο από ηελ πξνεγνύκελε ηεο εκέξαο απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο (Pc) ζηελ 

εκέξα απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο (Pe) ζα πξέπεη λα κεησζεί αθξηβώο θαηά ην πνζό ηνπ 

κεξίζκαηνο ην νπνίν δόζεθε. Γηαηξώληαο θαη ηα δύν κέξε κε ην κέξηζκα (D) έρνπκε ηελ 

αλαινγία θαζαξήο πηώζεο ηηκήο (Raw Price Ratio, RPR) ην νπνίν έρεη σο εμήο: 

 

ΓP/D=RPR = 
𝑷𝒄−𝑷𝒆

𝑫
 

 

Ο ιόγνο ΓP/D δείρλεη ηελ πηώζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο από ηελ πξνεγνύκελε ηεο 

εκέξαο ηεο απνθνπήο (Pc) ηνπ κεξίζκαηνο ζηελ εκέξα απνθνπήο (Pe) σο πξνο ηνπ 

κεξίζκαηνο (D). Οη Elton θαη Gruber (1970) ππνιόγηζαλ ην ιόγν απηό ρξεζηκνπνηώληαο ηηο 

ηηκέο θιεηζίκαηνο ηελ πξνεγνύκελε κέξα ηεο απνθνπήο θαη ηελ εκέξα απνθνπήο ηνπ 

κεξίζκαηνο. 

 

ηελ παξνύζα εξγαζία ππνινγίδεηαη ε πηώζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο από ηελ 

πξνεγνύκελε κέξα ηεο απνθνπήο (Pc) ζηελ εκέξα απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο (Pe) σο πξνο 

ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηελ πξνεγνύκελε εκέξα απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο (RPDR, Raw Price 

Drop Ratio). πλνπηηθά, αλαθέξεηαη θαη σο ΓP/P: 

 

ΓP/P=𝑹𝑷𝑫𝑹= (𝑷𝒄 − 𝑷𝒆)/𝑷𝒄32 

 

                                                      
32

 “Nikolaos G. Travlos, Nikolaos T. Milonas, Jason Zezhong Xiao, Cunkai Tan (2006), “The Ex-Dividend Day 

Stock Price Behaviour in the Chinese Stock Market”, Pacific-Basin Finance Journal, Vol.14, pp. 155-174. 
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ε κηα θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο θαηά ηελ νπνία ηελ εκέξα απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο ε 

κεηνρή κεηώλεηαη θαηά ην πνζό ηνπ κεξίζκαηνο, ν ιόγνο ΓP/P ζα πξέπεη λα είλαη ίζνο κε ηε 

κεξηζκαηηθή απόδνζε (D/Pc)
33

. Όηαλ όκσο ν ιόγνο ΓP/P είλαη κηθξόηεξνο από ηε 

κεξηζκαηηθή απόδνζε, απηό ζεκαίλεη όηη ε ηηκήο ηεο κεηνρήο ηελ εκέξα απνθνπήο ηνπ 

κεξίζκαηνο πέθηεη ιηγόηεξν απ’ όηη ην πνζό ηνπ κεξίζκαηνο, πξάγκα πνπ έρεη σο απνηέιεζκα 

πσο θάπνηνο κπνξεί λα απνθνκίζεη ππεξβάιινπζεο απνδόζεηο αγνξάδνληαο ηε κεηνρή ηελ 

πξνεγνύκελε εκέξα απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο θαη πνπιώληαο ηε κεηνρή ηελ εκέξα 

απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο. Αλ όκσο ν ιόγνο ΓP/P είλαη κεγαιύηεξνο από ηε κεξηζκαηηθή 

απόδνζε, απηό ζεκαίλεη όηη ε ηηκήο ηεο κεηνρήο ηελ εκέξα απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο πέθηεη 

πεξηζζόηεξν από ην πνζό ηνπ κεξίζκαηνο κε απνηέιεζκα έλαο επελδπηήο λα κπνξεί λα 

απνθνκίζεη ππεξβάιινπζεο απνδόζεηο πνπιώληαο ηε κεηνρή ηελ πξνεγνύκελε εκέξα από 

ηελ εκέξα απνθνπήο θαη αγνξάδνληάο ηελ μαλά ηελ εκέξα απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο. 

 

6.2 AT&T Inc. (T) 1984 

 

Ο πίλαθαο 3 καο δείρλεη ηηο ηηκέο ηεο κεηνρήο AT&T, ηνλ όγθν ησλ ζπλαιιαγώλ ηεο, 

ηνλ δείθηε ΓP/P θαζώο επίζεο θαη ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ησλ ζπλαιιαγώλ ηεο κεηνρήο 

από ηελ πξνεγνύκελε εκέξα ηεο απνθνπήο κε ηελ εκέξα απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο, γηα ηελ 

πεξίνδν 2007-2015. Ο κέζνο όξνο ηνπ ιόγνπ ΓP/P είλαη 0,017. Γηαπηζηώλνπκε ινηπόλ όηη 

είλαη πνιύ κηθξόηεξνο από ηνλ κέζν όξν ηεο κεξηζκαηηθήο απόδνζεο πνπ αλαινγεί ζε 

πεξίπνπ 0,206 θαζόηη ν κέζνο όξνο  ησλ κεξηζκάησλ αλά κεηνρή είλαη ζηα 0,4227 θαη ν 

κέζνο όξνο ησλ θεξδώλ αλά κεηνρή είλαη ζηα 2,048. Έηζη έλαο επελδπηήο κπνξεί λα 

απνθνκίζεη ππεξβάιινπζεο απνδόζεηο αγνξάδνληαο ηελ κεηνρή ηελ πξνεγνύκελε ηεο εκέξαο 

απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο θαη πνπιώληαο ηελ είηε ηελ εκέξα απνθνπή ή θαη κεξηθέο κέξεο 

αξγόηεξα. Έλα αθόκα θαηλόκελν πνπ παξαηεξνύκε από ηνλ πίλαθα 3 είλαη πσο ππάξρεη έλαο 

ππεξβάιισλ όγθνο ζπλαιιαγώλ θαη γεληθά κηα αύμεζε ηνπ όγθνπ ζπλαιιαγώλ από ηελ 

πξνεγνύκελε ηεο εκέξαο απνθνπήο κε ηελ εκέξα απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο. Βιέπνπκε 

επίζεο όηη ππάξρεη κηα κέζε πνζνζηηαία αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 10% ζην όγθν ζπλαιιαγώλ κε 

κέγηζηε ηελ αύμεζε ζην 172%. Απηό ζεκαίλεη πσο πνιινί επελδπηέο δξαζηεξηνπνηνύληαη 

γύξσ από ηελ εκέξα απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο γηα λα απνθνκίζνπλ ππέξ-απνδόζεηο
34

. 

πγθεθξηκέλα, πξνβαίλνπλ ζε αγνξά κεηνρώλ ηελ πξνεγνύκελε εκέξα ηεο απνθνπήο ή ιίγεο 

                                                      
33

 Dasilas, A. (2009). The ex-dividend day stock price anomaly: evidence from the Greek stock market. 

Financial Markets and Portfolio Management Vol. 23, pp. 59-91. 
34

 Πίλαθαο 13 
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κέξεο πξηλ από απηήλ θαη αθνύ πάξνπλ ην κέξηζκα, πξνβαίλνπλ ζε πώιεζε ησλ κεηνρώλ ηελ 

εκέξα απνθνπήο ή κεηέπεηηα
35

. 

Βάδνληαο ηα δεδνκέλα ηεο κεηνρήο AT&T ζην eviews θαη ζέηνληαο ηελ εμίζσζε 

y=c(1) – c(2)*x όπνπ y=d(ex-div date) θαη x=d(before ex-div date), δηαπηζηώλνπκε όηη ην 

Prob-chi Square=0,2082>0,05 νπόηε δελ έρνπκε πξόβιεκα εηεξνζθεδαζηηθόηεηαο ζύκθσλα 

κε ην ππόδεηγκα ARCH. Δπίζεο βιέπνπκε όηη ην skewness=-0,86 είλαη αξλεηηθό πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη όηη έρνπκε αξλεηηθέο απνδόζεηο, ην νπνίν θαη ζπκβαίλεη. Σέινο ην kurtosis=6,757>3 

ην νπνίν καο ππνδεηθλύεη όηη ελδέρεηαη λα ζπκβνύλ αθξαία θαηλόκελα, ην νπνίν ήδε ζε 

κεξηθέο πεξηπηώζεηο παξαηεξνύκε ζην δείγκα ησλ ηηκώλ πνπ έρνπκε. Βιέπνπκε ινηπόλ όηη ε 

κεηνρή ηεο AT&T έρεη κηα πησηηθή ηάζε θαηά κέζν όξν από ηελ πξνεγνύκελε ηεο εκέξαο 

απνθνπήο ζηελ εκέξα απνθνπήο θαηά 0,5436 δνιάξηα. 

 

 

 

 

 

Γιάγπαμμα 3: Heteroskedasticity Test - ARCH AT&T 

 

                                                      
35

 πλήζσο γηα ηνλ ππεξβάιισλ όγθν ζπλαιιαγώλ ρξεζηκνπνηείηαη δείγκα από 40 εκέξεο θαη επάλσ γύξσ από 

ηελ εκέξα απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο. ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ε πεξίνδνο πεξηνξίδεηαη ζηελ πξνεγνύκελε 

ηεο εκέξαο απνθνπήο θαη ζηελ εκέξα απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο. 
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Γιάγπαμμα 4: Histogram - Normality Test AT&T 

 

6.3 Coca Cola(KO) 1893  

 

Ο πίλαθαο 4 καο δείρλεη ηηο ηηκέο ηεο κεηνρήο Coca Cola (KO) 1893, ηνλ όγθν 

ζπλαιιαγώλ ηεο, ηνλ δείθηε ΓP/P θαζώο επίζεο θαη ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ησλ 

ζπλαιιαγώλ ηεο κεηνρήο από ηελ πξνεγνύκελε εκέξα ηεο απνθνπήο κε ηελ εκέξα απνθνπήο 

ηνπ κεξίζκαηνο, γηα ηελ πεξίνδν 2007-2015. Ο κέζνο όξνο ηνπ ιόγνπ ΓP/P είλαη 0,0055. 

Γηαπηζηώλνπκε ινηπόλ όηη είλαη πνιύ κηθξόηεξνο από ηνλ κέζν όξν ηεο κεξηζκαηηθήο 

απόδνζεο πνπ αλαινγεί ζε πεξίπνπ 0,2151 θαζόηη ν κέζνο όξνο ησλ κεξηζκάησλ αλά κεηνρή 

είλαη ζηα 0,37089 θαη ν κέζνο όξνο ησλ θεξδώλ αλά κεηνρή είλαη ζηα 1,724. Έηζη έλαο 

επελδπηήο κπνξεί λα απνθνκίζεη ππεξβάιινπζεο απνδόζεηο αγνξάδνληαο ηελ κεηνρή ηελ 

πξνεγνύκελε ηεο εκέξαο απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο θαη πνπιώληαο ηελ είηε ηελ εκέξα 

απνθνπή ή θαη κεξηθέο κέξεο αξγόηεξα. Έλα αθόκα θαηλόκελν πνπ παξαηεξνύκε από ηνλ 

πίλαθα 4 είλαη πσο ν όγθνο ζπλαιιαγώλ παξ’ όιεο ηηο απμνκεηώζεηο πνπ έρεη αλά 

δηαζηήκαηα, παξακέλεη θαηά κέζν όξν ζηα ίδηα επίπεδα κε κηα κηθξή αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 

0,4%. Απηό ζεκαίλεη πσο νη επελδπηέο δελ δξαζηεξηνπνηνύληαη κόλν γύξσ από ηελ εκέξα 
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απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο γηα λα απνθνκίζνπλ ππέξ-απνδόζεηο όπσο ζην παξάδεηγκα ηεο 

κεηνρήο AT&T
36

.  

Βάδνληαο ηα δεδνκέλα ηεο κεηνρήο Coca Cola ζην eviews θαη ζέηνληαο ηελ εμίζσζε 

y=c(1) – c(2)*x όπνπ y=d(ex-div date) θαη x=d(before ex-div date), δηαπηζηώλνπκε όηη ην 

Prob-chi Square=0,0884>0,05 νπόηε δελ έρνπκε πξόβιεκα εηεξνζθεδαζηηθόηεηαο ζύκθσλα 

κε ην ππόδεηγκα ARCH. Δπίζεο βιέπνπκε όηη ην skewness=-0,325 είλαη αξλεηηθό πξάγκα 

πνπ ζεκαίλεη όηη έρνπκε αξλεηηθέο απνδόζεηο, ην νπνίν θαη ζπκβαίλεη. Σέινο ην 

kurtosis=4,526>3 ην νπνίν καο ππνδεηθλύεη όηη ελδέρεηαη λα ζπκβνύλ αθξαία θαηλόκελα, ην 

νπνίν ήδε ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο παξαηεξνύκε ζην δείγκα ησλ ηηκώλ πνπ έρνπκε. Βιέπνπκε 

ινηπόλ όηη ε κεηνρή ηεο Coca Cola έρεη κηα πησηηθή ηάζε θαηά κέζν όξν από ηελ 

πξνεγνύκελε ηεο εκέξαο απνθνπήο ζηελ εκέξα απνθνπήο θαηά 0,20 δνιάξηα. 

 

 

Γιάγπαμμα 5: Heteroskedasticity Test – ARCH Coca Cola 
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Γιάγπαμμα 6: Histogram - Normality Test Coca Cola 

 

6.4 Walmart (WMT) 1973 

 

Ο πίλαθαο 5 καο δείρλεη ηηο ηηκέο ηεο κεηνρήο Walmart (WMT) 1973, ηνλ όγθν 

ζπλαιιαγώλ ηεο, ηνλ δείθηε ΓP/P θαζώο επίζεο θαη ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ησλ 

ζπλαιιαγώλ ηεο κεηνρήο από ηελ πξνεγνύκελε εκέξα ηεο απνθνπήο κε ηελ εκέξα απνθνπήο 

ηνπ κεξίζκαηνο, γηα ηελ πεξίνδν 2007-2015. Ο κέζνο όξνο ηνπ ιόγνπ ΓP/P είλαη 0.0068. 

Γηαπηζηώλνπκε ινηπόλ όηη είλαη πνιύ κηθξόηεξνο από ηνλ κέζν όξν ηεο κεξηζκαηηθήο 

απόδνζεο πνπ αλαινγεί ζε πεξίπνπ 0,088 θαζόηη ν κέζνο όξνο ησλ κεξηζκάησλ αλά κεηνρή 

είλαη ζηα 0,359 θαη ν κέζνο όξνο ησλ θεξδώλ αλά κεηνρή είλαη ζηα 4,06. Έηζη έλαο επελδπηήο 

κπνξεί λα απνθνκίζεη ππεξβάιινπζεο απνδόζεηο αγνξάδνληαο ηελ κεηνρή ηελ πξνεγνύκελε 

ηεο εκέξαο απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο θαη πνπιώληαο ηελ είηε ηελ εκέξα απνθνπή ή θαη 

κεξηθέο κέξεο αξγόηεξα. Έλα αθόκα θαηλόκελν πνπ παξαηεξνύκε από ηνλ πίλαθα 5 είλαη πσο 

ν όγθνο ζπλαιιαγώλ έρεη κηα κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 3%. Απηό ζεκαίλεη πσο νη επελδπηέο δελ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη κόλν γύξσ από ηελ εκέξα απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο γηα λα 

απνθνκίζνπλ ππέξ-απνδόζεηο όπσο ζην παξάδεηγκα ηεο κεηνρήο AT&T
37

.  

Βάδνληαο ηα δεδνκέλα ηεο κεηνρήο Walmart ζην eviews θαη ζέηνληαο ηελ εμίζσζε 

y=c(1) – c(2)*x όπνπ y=d(ex-div date) θαη x=d(before ex-div date), δηαπηζηώλνπκε όηη ην 

Prob-chi Square=0,2872>0,05 νπόηε δελ έρνπκε πξόβιεκα εηεξνζθεδαζηηθόηεηαο ζύκθσλα 
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κε ην ππόδεηγκα ARCH. Δπίζεο βιέπνπκε όηη ην skewness=0,124 ζρεδόλ κεδεληθό πξάγκα 

πνπ ζεκαίλεη όηη δελ ζα έρνπκε πνιύ κεγάιεο δηαθνξέο. Σέινο ην kurtosis=7,925>3 ην νπνίν 

καο ππνδεηθλύεη όηη ελδέρεηαη λα ζπκβνύλ αθξαία θαηλόκελα, ην νπνίν ήδε ζε κεξηθέο 

πεξηπηώζεηο παξαηεξνύκε ζην δείγκα ησλ ηηκώλ πνπ έρνπκε. Βιέπνπκε ινηπόλ όηη ε κεηνρή 

ηεο Walmart έρεη κηα πησηηθή ηάζε θαηά κέζν όξν από ηελ πξνεγνύκελε ηεο εκέξαο 

απνθνπήο ζηελ εκέξα απνθνπήο θαηά 0,39 δνιάξηα. 

 

 

Γιάγπαμμα 7: Heteroskedasticity Test - ARCH Walmart 
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Γιάγπαμμα 8: Histogram - Normality Test Walmart 

 

6.5 PepsiCo (PΔP) 1952 

 

Ο πίλαθαο 6 καο δείρλεη ηηο ηηκέο ηεο κεηνρήο PepsiCo (PSP) 1952, ηνλ όγθν 

ζπλαιιαγώλ ηεο, ηνλ δείθηε ΓP/P θαζώο επίζεο θαη ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ησλ 

ζπλαιιαγώλ ηεο κεηνρήο από ηελ πξνεγνύκελε εκέξα ηεο απνθνπήο κε ηελ εκέξα απνθνπήο 

ηνπ κεξίζκαηνο, γηα ηελ πεξίνδν 2007-2015. Ο κέζνο όξνο ηνπ ιόγνπ ΓP/P είλαη 0,0044. 

Γηαπηζηώλνπκε ινηπόλ όηη είλαη πνιύ κηθξόηεξνο από ηνλ κέζν όξν ηεο κεξηζκαηηθήο 

απόδνζεο πνπ αλαινγεί ζε πεξίπνπ 0,136 θαζόηη ν κέζνο όξνο ησλ κεξηζκάησλ αλά κεηνρή 

είλαη ζηα 0,523 θαη ν κέζνο όξνο ησλ θεξδώλ αλά κεηνρή είλαη ζηα 3,83. Έηζη έλαο επελδπηήο 

κπνξεί λα απνθνκίζεη ππεξβάιινπζεο απνδόζεηο αγνξάδνληαο ηελ κεηνρή ηελ πξνεγνύκελε 

ηεο εκέξαο απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο θαη πνπιώληαο ηελ είηε ηελ εκέξα απνθνπή ή θαη 

κεξηθέο κέξεο αξγόηεξα. Έλα αθόκα θαηλόκελν πνπ παξαηεξνύκε από ηνλ πίλαθα 6 είλαη πσο 

ν όγθνο ζπλαιιαγώλ έρεη κηα αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 3%. Απηό ζεκαίλεη πσο ε δξαζηεξηόηεηα 

ησλ επελδπηώλ απμάλεηαη ηηο 2 απηέο εκέξεο κε ζθνπό ηελ απόθηεζε ππέξ-απνδόζεσλ
38

.  

Βάδνληαο ηα δεδνκέλα ηεο κεηνρήο PepsiCo ζην eviews θαη ζέηνληαο ηελ εμίζσζε 

y=c(1) – c(2)*x όπνπ y=d(ex-div date) θαη x=d(before ex-div date), δηαπηζηώλνπκε όηη ην 

Prob-chi Square=0,255>0,05 νπόηε δελ έρνπκε πξόβιεκα εηεξνζθεδαζηηθόηεηαο ζύκθσλα 

κε ην ππόδεηγκα ARCH. Δπίζεο βιέπνπκε όηη ην skewness=-1,157 είλαη αξλεηηθό πξάγκα 
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πνπ ζεκαίλεη όηη έρνπκε αξλεηηθέο απνδόζεηο. Σέινο ην kurtosis=8,08>3 ην νπνίν καο 

ππνδεηθλύεη όηη ελδέρεηαη λα ζπκβνύλ αθξαία θαηλόκελα, ην νπνίν ήδε ζε κεξηθέο 

πεξηπηώζεηο παξαηεξνύκε ζην δείγκα ησλ ηηκώλ πνπ έρνπκε. Βιέπνπκε ινηπόλ όηη ε κεηνρή 

ηεο PepsiCo έρεη κηα πησηηθή ηάζε θαηά κέζν όξν από ηελ πξνεγνύκελε ηεο εκέξαο 

απνθνπήο ζηελ εκέξα απνθνπήο θαηά 0,364 δνιάξηα. 

 

 

Γιάγπαμμα 9: Heteroskedasticity Test - ARCH PepsiCo 
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Γιάγπαμμα 10: Histogram - Normality Test PepsiCo 

 

6.6 Emerson Electric (EMR) 1947 

 

Ο πίλαθαο 7 καο δείρλεη ηηο ηηκέο ηεο κεηνρήο Emerson Electric (EMR) 1947, ηνλ όγθν 

ζπλαιιαγώλ ηεο, ηνλ δείθηε ΓP/P θαζώο επίζεο θαη ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ησλ 

ζπλαιιαγώλ ηεο κεηνρήο από ηελ πξνεγνύκελε εκέξα ηεο απνθνπήο κε ηελ εκέξα απνθνπήο 

ηνπ κεξίζκαηνο, γηα ηελ πεξίνδν 2007-2015. Ο κέζνο όξνο ηνπ ιόγνπ ΓP/P είλαη 0,0072. 

Γηαπηζηώλνπκε ινηπόλ όηη είλαη πνιύ κηθξόηεξνο από ηνλ κέζν όξν ηεο κεξηζκαηηθήο 

απόδνζεο πνπ αλαινγεί ζε πεξίπνπ 0,123 θαζόηη ν κέζνο όξνο ησλ κεξηζκάησλ αλά κεηνρή 

είλαη ζηα 0,364 θαη ν κέζνο όξνο ησλ θεξδώλ αλά κεηνρή είλαη ζηα 2,95. Έηζη έλαο επελδπηήο 

κπνξεί λα απνθνκίζεη ππεξβάιινπζεο απνδόζεηο αγνξάδνληαο ηελ κεηνρή ηελ πξνεγνύκελε 

ηεο εκέξαο απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο θαη πνπιώληαο ηελ είηε ηελ εκέξα απνθνπή ή θαη 

κεξηθέο κέξεο αξγόηεξα. Έλα αθόκα θαηλόκελν πνπ παξαηεξνύκε από ηνλ πίλαθα 7 είλαη πσο 

ν όγθνο ζπλαιιαγώλ έρεη κηα αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 1%. Γελ ππάξρεη ινηπόλ θάπνηα ηδηαίηεξε 

αύμεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ησλ επελδπηώλ ζηηο εμεηαδόκελεο εκέξεο
39

. 

Βάδνληαο ηα δεδνκέλα ηεο κεηνρήο Emerson Electric ζην eviews θαη ζέηνληαο ηελ 

εμίζσζε y=c(1) – c(2)*x όπνπ y=d(ex-div date) θαη x=d(before ex-div date), δηαπηζηώλνπκε 

όηη ην Prob-chi Square=0,2295>0,05 νπόηε δελ έρνπκε πξόβιεκα εηεξνζθεδαζηηθόηεηαο 

ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα ARCH. Δπίζεο βιέπνπκε όηη ην skewness=-0,914 είλαη αξλεηηθό 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη έρνπκε αξλεηηθέο απνδόζεηο. Σέινο ην kurtosis=7,26>3 ην νπνίν 
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καο ππνδεηθλύεη όηη ελδέρεηαη λα ζπκβνύλ αθξαία θαηλόκελα, ην νπνίν ήδε ζε κεξηθέο 

πεξηπηώζεηο παξαηεξνύκε ζην δείγκα ησλ ηηκώλ πνπ έρνπκε. Βιέπνπκε ινηπόλ όηη ε κεηνρή 

ηεο  Emerson Electric έρεη κηα πησηηθή ηάζε θαηά κέζν όξν από ηελ πξνεγνύκελε ηεο 

εκέξαο απνθνπήο ζηελ εκέξα απνθνπήο θαηά 0,33 δνιάξηα. 

 

 

Γιάγπαμμα 11: Heteroskedasticity Test - ARCH Emerson Electric 

 

 

Γιάγπαμμα 12: Histogram - Normality Test Emerson Electric 
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6.7 Chevron (CVX) 1912 

 

Ο πίλαθαο 8 καο δείρλεη ηηο ηηκέο ηεο κεηνρήο Chevron (CVX) 1912, ηνλ όγθν 

ζπλαιιαγώλ ηεο, ηνλ δείθηε ΓP/P θαζώο επίζεο θαη ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ησλ 

ζπλαιιαγώλ ηεο κεηνρήο από ηελ πξνεγνύκελε εκέξα ηεο απνθνπήο κε ηελ εκέξα απνθνπήο 

ηνπ κεξίζκαηνο, γηα ηελ πεξίνδν 2007-2015. Ο κέζνο όξνο ηνπ ιόγνπ ΓP/P είλαη 0,0099. 

Γηαπηζηώλνπκε ινηπόλ όηη είλαη πνιύ κηθξόηεξνο από ηνλ κέζν όξν ηεο κεξηζκαηηθήο 

απόδνζεο πνπ αλαινγεί ζε πεξίπνπ 0,085 θαζόηη ν κέζνο όξνο ησλ κεξηζκάησλ αλά κεηνρή 

είλαη ζηα 0,814 θαη ν κέζνο όξνο ησλ θεξδώλ αλά κεηνρή είλαη ζηα 9,511. Έηζη έλαο 

επελδπηήο κπνξεί λα απνθνκίζεη ππεξβάιινπζεο απνδόζεηο αγνξάδνληαο ηελ κεηνρή ηελ 

πξνεγνύκελε ηεο εκέξαο απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο θαη πνπιώληαο ηελ είηε ηελ εκέξα 

απνθνπή ή θαη κεξηθέο κέξεο αξγόηεξα. Έλα αθόκα θαηλόκελν πνπ παξαηεξνύκε από ηνλ 

πίλαθα 8 είλαη πσο ν όγθνο ζπλαιιαγώλ έρεη κηα αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 2%. Γηαπηζηώλεηαη 

ινηπόλ κηα κηθξή αύμεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ππέξ-απνδόζεσλ
40

.  

Βάδνληαο ηα δεδνκέλα ηεο κεηνρήο Chevron ζην eviews θαη ζέηνληαο ηελ εμίζσζε 

y=c(1) – c(2)*x όπνπ y=d(ex-div date) θαη x=d(before ex-div date), δηαπηζηώλνπκε όηη ην 

Prob-chi Square=0,1038>0,05 νπόηε δελ έρνπκε πξόβιεκα εηεξνζθεδαζηηθόηεηαο ζύκθσλα 

κε ην ππόδεηγκα ARCH. Δπίζεο βιέπνπκε όηη ην skewness=-0,553 είλαη αξλεηηθό πξάγκα 

πνπ ζεκαίλεη όηη έρνπκε αξλεηηθέο απνδόζεηο. Σέινο ην kurtosis=5,706>3 ην νπνίν καο 

ππνδεηθλύεη όηη ελδέρεηαη λα ζπκβνύλ αθξαία θαηλόκελα, ην νπνίν ήδε ζε κεξηθέο 

πεξηπηώζεηο παξαηεξνύκε ζην δείγκα ησλ ηηκώλ πνπ έρνπκε. Βιέπνπκε ινηπόλ όηη ε κεηνρή 

ηεο  Chevron έρεη κηα πησηηθή ηάζε θαηά κέζν όξν από ηελ πξνεγνύκελε ηεο εκέξαο 

απνθνπήο ζηελ εκέξα απνθνπήο θαηά 0,92 δνιάξηα. 
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Γιάγπαμμα 13: Heteroskedasticity Test - ARCH Chevron 

 

Γιάγπαμμα 14: Histogram - Normality Test Chevron 
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6.8 Johnson & Johnson (JNJ) 1944 

 

Ο πίλαθαο 9 καο δείρλεη ηηο ηηκέο ηεο κεηνρήο Johnson & Johnson (JNJ) 1944 ηνλ όγθν 

ζπλαιιαγώλ ηεο, ηνλ δείθηε ΓP/P θαζώο επίζεο θαη ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ησλ 

ζπλαιιαγώλ ηεο κεηνρήο από ηελ πξνεγνύκελε εκέξα ηεο απνθνπήο κε ηελ εκέξα απνθνπήο 

ηνπ κεξίζκαηνο, γηα ηελ πεξίνδν 2007-2015. Ο κέζνο όξνο ηνπ ιόγνπ ΓP/P είλαη 0,0056. 

Γηαπηζηώλνπκε ινηπόλ όηη είλαη πνιύ κηθξόηεξνο από ηνλ κέζν όξν ηεο κεξηζκαηηθήο 

απόδνζεο πνπ αλαινγεί ζε πεξίπνπ 0,125 θαζόηη ν κέζνο όξνο ησλ κεξηζκάησλ αλά κεηνρή 

είλαη ζηα 0,567 θαη ν κέζνο όξνο ησλ θεξδώλ αλά κεηνρή είλαη ζηα 9,524. Έηζη έλαο 

επελδπηήο κπνξεί λα απνθνκίζεη ππεξβάιινπζεο απνδόζεηο αγνξάδνληαο ηελ κεηνρή ηελ 

πξνεγνύκελε ηεο εκέξαο απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο θαη πνπιώληαο ηελ είηε ηελ εκέξα 

απνθνπή ή θαη κεξηθέο κέξεο αξγόηεξα. Έλα αθόκα θαηλόκελν πνπ παξαηεξνύκε από ηνλ 

πίλαθα 9 είλαη πσο ν όγθνο ζπλαιιαγώλ έρεη κηα αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 1%. Γηαπηζηώλεηαη 

ινηπόλ κηα πνιύ κηθξή αύμεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ππέξ-απνδόζεσλ
41

.  

Βάδνληαο ηα δεδνκέλα ηεο κεηνρήο Johnson&Johnson ζην eviews θαη ζέηνληαο ηελ 

εμίζσζε y=c(1) – c(2)*x όπνπ y=d(ex-div date) θαη x=d(before ex-div date), δηαπηζηώλνπκε 

όηη ην Prob-chi Square=0,4238>0,05 νπόηε δελ έρνπκε πξόβιεκα εηεξνζθεδαζηηθόηεηαο 

ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα ARCH. Δπίζεο βιέπνπκε όηη ην skewness=-1,197 είλαη αξλεηηθό 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη έρνπκε αξλεηηθέο απνδόζεηο. Σέινο ην kurtosis=8,97>3 ην νπνίν 

καο ππνδεηθλύεη όηη ελδέρεηαη λα ζπκβνύλ αθξαία θαηλόκελα, ην νπνίν ήδε ζε κεξηθέο 

πεξηπηώζεηο παξαηεξνύκε ζην δείγκα ησλ ηηκώλ πνπ έρνπκε. Βιέπνπκε ινηπόλ όηη ε κεηνρή 

ηεο  Johnson&Johnson έρεη κηα πησηηθή ηάζε θαηά κέζν όξν από ηελ πξνεγνύκελε ηεο 

εκέξαο απνθνπήο ζηελ εκέξα απνθνπήο θαηά 0,44 δνιάξηα. 
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Γιάγπαμμα 15: Heteroskedasticity Test - ARCH Johnson & Johnson 

 

Γιάγπαμμα 16: Histogram - Normality Test Johnson & Johnson 
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6.9 Sysco (SYY) 1970 

 

Ο πίλαθαο 10 καο δείρλεη ηηο ηηκέο ηεο κεηνρήο Sysco (SYY) 1970 ηνλ όγθν 

ζπλαιιαγώλ ηεο, ηνλ δείθηε ΓP/P θαζώο επίζεο θαη ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ησλ 

ζπλαιιαγώλ ηεο κεηνρήο από ηελ πξνεγνύκελε εκέξα ηεο απνθνπήο κε ηελ εκέξα απνθνπήο 

ηνπ κεξίζκαηνο, γηα ηελ πεξίνδν 2007-2015. Ο κέζνο όξνο ηνπ ιόγνπ ΓP/P είλαη 0,01. 

Γηαπηζηώλνπκε ινηπόλ όηη είλαη πνιύ κηθξόηεξνο από ηνλ κέζν όξν ηεο κεξηζκαηηθήο 

απόδνζεο πνπ αλαινγεί ζε πεξίπνπ 0,149 θαζόηη ν κέζνο όξνο ησλ κεξηζκάησλ αλά κεηνρή 

είλαη ζηα 0,2555 θαη ν κέζνο όξνο ησλ θεξδώλ αλά κεηνρή είλαη ζηα 1,714. Έηζη έλαο 

επελδπηήο κπνξεί λα απνθνκίζεη ππεξβάιινπζεο απνδόζεηο αγνξάδνληαο ηελ κεηνρή ηελ 

πξνεγνύκελε ηεο εκέξαο απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο θαη πνπιώληαο ηελ είηε ηελ εκέξα 

απνθνπή ή θαη κεξηθέο κέξεο αξγόηεξα. Έλα αθόκα θαηλόκελν πνπ παξαηεξνύκε από ηνλ 

πίλαθα 10 είλαη πσο ν όγθνο ζπλαιιαγώλ έρεη κηα κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 6%. Απηό ζεκαίλεη 

πσο νη επελδπηέο δελ δξαζηεξηνπνηνύληαη κόλν γύξσ από ηελ εκέξα απνθνπήο ηνπ 

κεξίζκαηνο γηα λα απνθνκίζνπλ ππέξ-απνδόζεηο
42

. 

Βάδνληαο ηα δεδνκέλα ηεο κεηνρήο Sysco ζην eviews θαη ζέηνληαο ηελ εμίζσζε 

y=c(1) – c(2)*x όπνπ y=d(ex-div date) θαη x=d(before ex-div date), δηαπηζηώλνπκε όηη ην 

Prob-chi Square=0,3818>0,05 νπόηε δελ έρνπκε πξόβιεκα εηεξνζθεδαζηηθόηεηαο ζύκθσλα 

κε ην ππόδεηγκα ARCH. Δπίζεο βιέπνπκε όηη ην skewness=-1,614 είλαη αξλεηηθό πξάγκα 

πνπ ζεκαίλεη όηη έρνπκε αξλεηηθέο απνδόζεηο. Σέινο ην kurtosis=9,70>3 ην νπνίν καο 

ππνδεηθλύεη όηη ελδέρεηαη λα ζπκβνύλ αθξαία θαηλόκελα, ην νπνίν ήδε ζε κεξηθέο 

πεξηπηώζεηο παξαηεξνύκε ζην δείγκα ησλ ηηκώλ πνπ έρνπκε. Βιέπνπκε ινηπόλ όηη ε κεηνρή 

ηεο  Sysco έρεη κηα πησηηθή ηάζε θαηά κέζν όξν από ηελ πξνεγνύκελε ηεο εκέξαο απνθνπήο 

ζηελ εκέξα απνθνπήο θαηά 0,28 δνιάξηα. 
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Γιάγπαμμα 17: Heteroskedasticity Test - ARCH Sysco 

 

Γιάγπαμμα 18: Histogram - Normality Test Sysco 
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6.10 Stanley Black & Decker Inc (SWK) 1877 

 

Ο πίλαθαο 11 καο δείρλεη ηηο ηηκέο ηεο κεηνρήο Stanley Black & Decker Inc (SKW) 

1877, ηνλ όγθν ζπλαιιαγώλ ηεο, ηνλ δείθηε ΓP/P θαζώο επίζεο θαη ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή 

ησλ ζπλαιιαγώλ ηεο κεηνρήο από ηελ πξνεγνύκελε εκέξα ηεο απνθνπήο κε ηελ εκέξα 

απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο, γηα ηελ πεξίνδν 2007-2015. Ο κέζνο όξνο ηνπ ιόγνπ ΓP/P είλαη -

0,0008. Καηαιαβαίλνπκε ινηπόλ όηη είλαη πνιύ κηθξόηεξνο από ηνλ κέζν όξν ηεο 

κεξηζκαηηθήο απόδνζεο πνπ αλαινγεί ζε πεξίπνπ 0,126 θαζόηη ν κέζνο όξνο ησλ κεξηζκάησλ 

αλά κεηνρή είλαη ζηα 0,40885 θαη ν κέζνο όξνο ησλ θεξδώλ αλά κεηνρή είλαη ζηα 3,23. Έηζη 

έλαο επελδπηήο κπνξεί λα απνθνκίζεη ππεξβάιινπζεο απνδόζεηο αγνξάδνληαο ηελ κεηνρή 

ηελ πξνεγνύκελε ηεο εκέξαο απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο θαη πνπιώληαο ηελ είηε ηελ εκέξα 

απνθνπή ή θαη κεξηθέο κέξεο αξγόηεξα. Έλα αθόκα θαηλόκελν πνπ παξαηεξνύκε από ηνλ 

πίλαθα 11 είλαη πσο ν όγθνο ζπλαιιαγώλ έρεη κηα κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 9%. Απηό ζεκαίλεη 

πσο νη επελδπηέο δελ δξαζηεξηνπνηνύληαη κόλν γύξσ από ηελ εκέξα απνθνπήο ηνπ 

κεξίζκαηνο γηα λα απνθνκίζνπλ ππέξ-απνδόζεηο
43

. 

Βάδνληαο ηα δεδνκέλα ηεο κεηνρήο Stanley Black & Decker ζην eviews θαη ζέηνληαο 

ηελ εμίζσζε y=c(1) – c(2)*x όπνπ y=d(ex-div date) θαη x=d(before ex-div date), 

δηαπηζηώλνπκε όηη ην Prob-chi Square=0,1895>0,05 νπόηε δελ έρνπκε πξόβιεκα 

εηεξνζθεδαζηηθόηεηαο ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα ARCH. Δπίζεο βιέπνπκε όηη ην 

skewness=-1,022 είλαη αξλεηηθό πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη έρνπκε αξλεηηθέο απνδόζεηο. 

Σέινο ην kurtosis=6,93>3 ην νπνίν καο ππνδεηθλύεη όηη ελδέρεηαη λα ζπκβνύλ αθξαία 

θαηλόκελα, ην νπνίν ήδε ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο παξαηεξνύκε ζην δείγκα ησλ ηηκώλ πνπ 

έρνπκε. Βιέπνπκε ινηπόλ όηη ε κεηνρή ηεο  Stanley Black & Decker έρεη κηα ακειεηέα 

αύμεζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο ηάμεο ησλ 0,071 δνιαξίσλ. 
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Γιάγπαμμα 19: Heteroskedasticity Test - ARCH Stanley Black 7 Decker 

 

Γιάγπαμμα 20: Histogram - Normality Test Stanley Black & Decker 
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6.11 Ecolab Inc (ECL) 1936 

 

Ο πίλαθαο 12 καο δείρλεη ηηο ηηκέο ηεο κεηνρήο Ecolab Inc (ECL) 1936, ηνλ όγθν 

ζπλαιιαγώλ ηεο, ηνλ δείθηε ΓP/P θαζώο επίζεο θαη ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ησλ 

ζπλαιιαγώλ ηεο κεηνρήο από ηελ πξνεγνύκελε εκέξα ηεο απνθνπήο ζηελ εκέξα απνθνπήο 

ηνπ κεξίζκαηνο, γηα ηελ πεξίνδν 2007-2015. Ο κέζνο όξνο ηνπ ιόγνπ ΓP/P είλαη 0,0027. 

Γηαπηζηώλνπκε ινηπόλ όηη είλαη πνιύ κηθξόηεξνο από ηνλ κέζν όξν ηεο κεξηζκαηηθήο 

απόδνζεο πνπ αλαινγεί ζε πεξίπνπ 0,082 θαζόηη ν κέζνο όξνο ησλ κεξηζκάησλ αλά κεηνρή 

είλαη ζηα 0,202 θαη ν κέζνο όξνο ησλ θεξδώλ αλά κεηνρή είλαη ζηα 2,46. Έηζη έλαο επελδπηήο 

κπνξεί λα απνθνκίζεη ππεξβάιινπζεο απνδόζεηο αγνξάδνληαο ηελ κεηνρή ηελ πξνεγνύκελε 

ηεο εκέξαο απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο θαη πνπιώληαο ηελ είηε ηελ εκέξα απνθνπή ή θαη 

κεξηθέο κέξεο αξγόηεξα. Βιέπνπκε επίζεο όηη ππάξρεη κηα κέζε πνζνζηηαία αύμεζε ηεο 

ηάμεο ηνπ 7% ζην όγθν ζπλαιιαγώλ κε κέγηζηε ηελ αύμεζε ζην 167%. Απηό ζεκαίλεη πσο 

πνιινί επελδπηέο δξαζηεξηνπνηνύληαη γύξσ από ηελ εκέξα απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο γηα λα 

απνθνκίζνπλ ππέξ-απνδόζεηο. πγθεθξηκέλα, πξνβαίλνπλ ζε αγνξά κεηνρώλ ηελ 

πξνεγνύκελε εκέξα ηεο απνθνπήο ή ιίγεο κέξεο πξηλ από απηήλ θαη αθνύ πάξνπλ ην 

κέξηζκα, πξνβαίλνπλ ζε πώιεζε ησλ κεηνρώλ ηελ εκέξα απνθνπήο ή κεηέπεηηα
44

. 

Βάδνληαο ηα δεδνκέλα ηεο κεηνρήο Ecolab ζην eviews θαη ζέηνληαο ηελ εμίζσζε 

y=c(1) – c(2)*x όπνπ y=d(ex-div date) θαη x=d(before ex-div date), δηαπηζηώλνπκε όηη ην 

Prob-chi Square=0,1921>0,05 νπόηε δελ έρνπκε πξόβιεκα εηεξνζθεδαζηηθόηεηαο ζύκθσλα 

κε ην ππόδεηγκα ARCH. Δπίζεο βιέπνπκε όηη ην skewness=-1,038 είλαη αξλεηηθό πξάγκα 

πνπ ζεκαίλεη όηη έρνπκε αξλεηηθέο απνδόζεηο, ην νπνίν θαη ζπκβαίλεη. Σέινο ην 

kurtosis=6,77>3 ην νπνίν καο ππνδεηθλύεη όηη ελδέρεηαη λα ζπκβνύλ αθξαία θαηλόκελα, ην 

νπνίν ήδε ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο παξαηεξνύκε ζην δείγκα ησλ ηηκώλ πνπ έρνπκε. Βιέπνπκε 

ινηπόλ όηη ε κεηνρή ηεο Ecolab έρεη κηα πησηηθή ηάζε θαηά κέζν όξν από ηελ πξνεγνύκελε 

ηεο εκέξαο απνθνπήο ζηελ εκέξα απνθνπήο θαηά 0,32 δνιάξηα. 
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Γιάγπαμμα 21: Heteroskedasticity Test - ARCH Ecolab 

 

Γιάγπαμμα 22: Histogram - Normality Test Ecolab 
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Δλ θαηαθιείδη, γηα λα έρνπκε κηα νινθιεξσκέλε εηθόλα γηα ηελ πηώζε πνπ έρνπλ νη 

ηηκέο ησλ κεηνρώλ από ηελ πξνεγνύκελε ηεο εκέξαο απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο ζηελ εκέξα 

απνθνπήο ηνπ, δεκηνπξγνύκε έλαλ πίλαθα κε όιεο ηηο ηηκέο πηώζεο ησλ κεηνρώλ. 

Γηαπηζηώλνπκε ινηπόλ όηη ε ηηκέο ησλ κεηνρώλ κεηώλνληαη θαηά πεξίπνπ 0,37 αλά δνιάξην 

κεηνρήο. 

 

Πίνακαρ 2: Πηώζη Σιμήρ Μεηοσήρ ζε Γολάπια 

Πτώση Τιμής Μετοχής ανά Δολάριο 

Μετοχή Τιμή Volume Level (%) 

AT&T -0,5431 10,0% 

Coca Cola -0,2 0,4% 

Walmart -0,39 -3,0% 

PepsiCo -0,364 3,0% 

Emerson Electric -0,33 1,0% 

Chevron -0,92 2,0% 

Johnson & Johnson -0,44 1,0% 

Sysco -0,28 -6,0% 

 Stanley Black & Decker 0,071 -9,0% 

Ecolab -0,32 7,0% 

Average -0,37161 0,6% 
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7. ΤΝΟΦΗ, ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ, ΠΡΟΣΑΔΙ ΚΑΙ 

ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

7.1 ύνοτη και ςμπεπάζμαηα 

 

Σν κέξηζκα επεξεάδεη ηελ ηηκή ηεο επηθείκελεο κεηνρήο κε ηξείο βαζηθνύο ηξόπνπο. Δλώ ε 

ηζηνξία ηνπ κεξίζκαηνο κηαο δεδνκέλεο κεηνρήο δηαδξακαηίδεη γεληθό ξόιν ζηε 

δεκνηηθόηεηά ηνπ, ε δήισζε θαη ε πιεξσκή ηνπ κεξίζκαηνο έρνπλ επίζεο κηα ζπγθεθξηκέλε 

θαη πξνβιέςηκε επίδξαζε ζηηο ηηκέο ηεο αγνξάο. 

Δίλαη απηνλόεην όηη ε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο επαλαιακβαλόκελσλ εζόδσλ από 

επελδύζεηο, απνηειεί πεγή έιμεο γηα ηνπο επελδπηέο ώζηε λα αγνξάζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ 

έλα απόζεκα κεηνρώλ. Δλώ απηό ην θίλεηξν κπνξεί λα θαίλεηαη θαζαξά νηθνλνκηθό, νη 

ππνθείκελεο πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηελ θεξδνθνξία ηεο εηαηξείαο είλαη απηό πνπ έρεη ηνλ 

κεγαιύηεξν αληίθηππν ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρώλ. 

Ζ ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά είλαη ην ζπιινγηθό απνηέιεζκα ησλ απνθάζεσλ 

εθαηνκκπξίσλ επελδπηώλ. Αλ θαη νη ηηκέο ησλ κεηνρώλ βαζίδνληαη ζηελ αμία ηεο εθδόηξηαο 

επηρείξεζεο, νη δηαθπκάλζεηο ζην ρξεκαηηζηήξην πξνθαινύληαη ζε κεγάιν βαζκό από ηελ 

αλζξώπηλε ςπρνινγία. Δάλ έλαο επελδπηήο ζθέθηεηαη όηη ην κέιινλ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε 

επηρείξεζε είλαη ζεηηθό, ηόηε ζέιεη λα επελδύζεη όζν ην δπλαηόλ ζπληνκόηεξν ζε απηή ηελ 

κεηνρή γηα λα επηηύρεη θαη κεγαιύηεξν θέξδνο. Δάλ αξθεηνί επελδπηέο αηζζάλνληαη ην ίδην, 

ηόηε ε αύμεζε ησλ επελδύζεσλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ άλνδν ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο, 

εθπιεξώλνληαο έηζη ηελ πξόβιεςε ηνπ επελδπηή. ηνλ αληίπνδα, αλ νη επελδπηέο πηζηεύνπλ 

κηα κεηνρή πξόθεηηαη λα “πέζεη”, ηόηε ζπεύδνπλ λα ηελ πνπιήζνπλ γξήγνξα γηα λα κεηώζνπλ 

ηηο απώιεηεο.  

Δάλ αξθεηνί κέηνρνη αγνξάδνπλ ή πσινύλ πεξίπνπ ηελ ίδηα πεξίνδν, άιινη επελδπηέο 

κπνξεί λα αξρίζνπλ λα ζθέθηνληαη όηη έρνπλ ράζεη θάπνηα πιεξνθνξία. Δηδηθά κεηαμύ 

κεκνλσκέλσλ επελδπηώλ, ε ππόζεζε όηη νη άιινη γλσξίδνπλ πεξηζζόηεξα από όηη νη ίδηνη 

ηνπο νδεγεί ζην λα αθνινπζήζνπλ όηη θαη ε πιεηνλόηεηα ησλ επελδπηώλ. Απηή ε λννηξνπία 

νδεγεί παιαηόηεξνπο, νπδέηεξνπο, επελδπηέο λα εηζέξρνληαη θαη απηoί ζηελ ίδηα ινγηθή γηα 

ηελ απνθπγή δεκηώλ ή ηελ απόθηεζε θεξδώλ, κε απνηέιεζκα λα επηδεηλώλεηαη πεξηζζόηεξν 

ε θαηάζηαζε. 
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Οπζηαζηηθά, όηαλ ε ζπιινγηθή γλώκε ησλ επελδπηώλ είλαη ζεηηθή, νη ηηκέο ησλ 

κεηνρώλ αλεβαίλνπλ. Όηαλ ε ζπιινγηθή γλώκε είλαη ιηγόηεξν αηζηόδνμε, νη ηηκέο πέθηνπλ. 

Παξά ηε θαηλνκεληθά πεξίπινθε θύζε ηεο αγνξάο, ε πεξηζζόηεξε δξαζηεξηόηεηα 

πξαγκαηώλεηαη από ην ζσξεπηηθό απνηέιεζκα ησλ επελδπηώλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

πξνβιέςνπλ ηη ζθέθηνληαη νη ππόινηπνη επελδπηέο. Βαζηθά, είλαη όια έλα κεγάιν παηρλίδη 

εηθαζίαο κε νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο πνπ είλαη θάζε άιιν παξά αζήκαλην. 

Σν Ακεξηθάληθν Υξεκαηηζηήξην απνηειεί έλα πνιύ θαιό έδαθνο γηα ηελ κειέηε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηεο αλσκαιίαο ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρώλ από ηελ πξνεγνύκελε εκέξα απνθνπήο 

ηνπ κεξίζκαηνο ζηελ εκέξα απνθνπήο ηνπ. Γηα ηελ δηεξεύλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε ηελ κέζνδν ηνπ αξηζκνδείθηε (RPDR- Raw Price Drop Rate) αμηνινγώληαο 

ηα δείγκαηά καο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Eviews γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

εηεξνζθεδαζηηθόηεηαο κέζσ ηνπ ειέγρνπ ARCH, θαζώο θαη ησλ ειέγρσλ skewness θαη 

kurtosis θαη ηελ κεηαβνιή ηνπ όγθνπ ζπλαιιαγώλ από ηελ κία κέξα ζηελ άιιε. Με ηελ 

ρξήζε ηνπ Eviews απνδείμακε όηη ηα δείγκαηα πνπ έρνπκε γηα ηηο κεηνρέο καο δελ έρνπλ 

πξόβιεκα εηεξνζθεδαζηηθόηεηαο θαη ν όξνο ηνπ ιάζνπο έρεη ζηαζεξή δηαθύκαλζε. 

Δπηπξόζζεηα επηβεβαηώλεηαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν θαηεπζύλνληαη νη ηηκέο ησλ κεηνρώλ θαη 

από ηνπο δείθηεο ηνπ kurtosis θαη ηνπ skewness. Σν δείγκαηά καο ινηπόλ είλαη έγθπξα θαη 

αληηπξνζσπεπηηθά δίλνληάο καο κηα θαιή εηθόλα γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν θηλείηαη ε 

αγνξά. 

ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ απέδσζε ε έξεπλα, δηαπηζηώλνπκε ηελ ύπαξμε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ησλ ππεξβαιινπζώλ απνδόζεσλ πνπ δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα θεξδνζθνπίαο ζε 

έλαλ επελδπηή ν νπνίνο αγνξάδεη ηελ κεηνρή ηελ πξνεγνύκελε ηεο εκέξαο απνθνπήο ηνπ 

κεξίζκαηνο θαη ζηελ ζπλέρεηα πξνρσξώληαο ζηελ πώιεζε απηήο είηε ηελ εκέξα απνθνπήο 

είηε κεξηθέο κέξεο κεηά. Κνηλώο, νη επελδπηέο αγνξάδνπλ ηελ κεηνρή ηελ πξνεγνύκελε ηεο 

εκέξαο απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο, ιακβάλνπλ ην κέξηζκα θαη ζηελ ζπλέρεηα πσινύλ ηελ 

κεηνρή. Αθόκε παξαηεξήζεθε κηα αύμεζε ζηνλ όγθν ζπλαιιαγώλ, από ηελ κηα κέξα ζηελ 

άιιε, θαηά κέζν όξν πεξίπνπ 0,6%. ε κεξηθέο κεηνρέο ππήξρε αξθεηά κεγάιε αύμεζε ζηνλ 

όγθν ζπλαιιαγώλ, όπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο κεηνρήο AT&T θαηά 10%, ελώ ζε άιιεο ππήξρε 

αξθεηά κεγάιε κείσζε ηνπ όγθνπ όπσο ζηελ κεηνρή ηεο Stanley Black & Decker θαηά 9%. 

πκπεξαζκαηηθά θαηαιήγνπκε ζην όηη ε κεξηζκαηηθή πνιηηηθή νδεγεί ζηελ 

δεκηνπξγία θεξδνζθνπηθώλ επθαηξηώλ γηα ηνπο επελδπηέο, από ηελ πξνεγνύκελε ηεο εκέξαο 

απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο ζηελ εκέξα απνθνπήο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί από ηελ επεμεξγαζία 

ησλ δεδνκέλσλ, όηη νδεγεί ζε κηα κείσζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο από ηελ πξνεγνύκελε ηεο 

εκέξαο απνθνπήο ζηελ εκέξα απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο θαηά 0,376 αλά δνιάξην κεηνρήο. 



60 

 

 

7.2 Πποηάζειρ και Πεπιοπιζμοί ηηρ Έπεςναρ 

 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε δεδνκέλα από ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Bloomberg θαζώο 

επίζεο θαη από ηηο επίζεκεο ζειίδεο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ηεο Νέαο Τόξθεο (NYSE θαη 

Nasdaq). Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα απνηειεί έλα αθόκε απνδεηθηηθό κέζν γηα ηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ ηηκώλ ησλ κεηνρώλ από ηελ πξνεγνύκελε εκέξα απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο 

ζηελ εκέξα απνθνπήο όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ βηβιηνγξαθία. Δπίζεο απνηειεί έλα βήκα 

γηα κειινληηθή έξεπλα κε βάζε ηελ θνξνιόγεζε ζηα εηζνδήκαηα από κεξίζκαηα θαη ζε απηά 

από θεθαιαηαθά θέξδε θαη θαηά πόζν κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ηηκώλ ησλ 

κεηνρώλ αιιά θαη ηνπ όγθνπ ησλ ζπλαιιαγώλ. Αθόκε θαη θαηά πόζν ε αλαθνίλσζε 

δηαλνκήο κεξίζκαηνο επεξεάδεη ηελ κειινληηθή θεξδνθνξία αιιά θαη ηελ θεθαιαηαθή 

δηάξζξσζε κηαο επηρείξεζεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: ΠΙΝΑΚΔ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ 

 

Πίνακαρ 3: Γεδομένα AT&T Inc. (T) 1984 

AT&T Inc. (T) 1984 

Date Before Ex 

Div-Date 

Ex-Div 

Date 

Volume  ΓP/P  Volume 

Level 

(%) 

Πησζε 

Σηκήο 

ε 

Γνιάξηα 

5/1/2007 33,96 0 36561800            0,004    10% 0% -0,15 

8/1/2007 0 33,81 40237300     

4/4/2007 39,23 0 20514410 -         0,001    -28% 0% 0,04 

5/4/2007 0 39,27 14726130     

5/7/2007 40,96 0 21152600            0,007    -10% -1% -0,3 

6/7/2007 0 40,66 19118020     

4/10/2007 41,99 0 14567600 -         0,004    4% 0% 0,15 

5/10/2007 0 42,14 15128600     

7/1/2008 41,43 0 26772620            0,055    172% -5% -2,27 

8/1/2008 0 39,16 72745060     

7/4/2008 39,01 0 18652600            0,005    7% -1% -0,21 

8/4/2008 0 38,8 19920070     

7/7/2008 32,68 0 25963170 -         0,009    10% 1% 0,28 

8/7/2008 0 32,96 28531740     

7/10/2008 25,74 0 43509330            0,039    51% -4% -1,01 

8/10/2008 0 24,73 65698560     

6/1/2009 28,3 0 28748440            0,039    6% -4% -1,09 

7/1/2009 0 27,21 30532570     

6/4/2009 26,59 0 26628800            0,040    -4% -4% -1,06 

7/4/2009 0 25,53 25588380     

7/7/2009 24,33 0 23750680            0,032    44% -3% -0,79 

8/7/2009 0 23,54 34085170     

6/10/2009 27,15 0 25769610            0,036    57% -4% -0,97 

7/10/2009 0 26,18 40349030     

5/1/2010 28,44 0 35217940            0,029    8% -3% -0,83 

6/1/2010 0 27,61 37894150     

6/4/2010 26,31 0 21357430            0,025    47% -3% -0,66 

7/4/2010 0 25,65 31359360     

6/7/2010 24,41 0 35975310            0,003    -12% 0% -0,08 

7/7/2010 0 24,33 31779500     

5/10/2010 29,36 0 28720160            0,025    71% -3% -0,74 

6/10/2010 0 28,62 49011560     

5/1/2011 29,98 0 28133570            0,028    45% -3% -0,83 
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6/1/2011 0 29,15 40734180     

5/4/2011 30,7 0 29167510            0,007    -14% -1% -0,23 

6/4/2011 0 30,47 25121640     

5/7/2011 31,63 0 20867590            0,013    -13% -1% -0,4 

6/7/2011 0 31,23 18056450     

4/10/2011 28,31 0 43329630                   -      -26% 0% 0 

5/10/2011 0 28,31 32207860     

5/1/2012 30,4 0 34328400            0,024    33% -2% -0,72 

6/1/2012 0 29,68 45538780     

4/4/2012 31,57 0 26603740            0,020    -19% -2% -0,63 

5/4/2012 0 30,94 21472110     

5/7/2012 35,77 0 22801250            0,009    -3% -1% -0,33 

6/7/2012 0 35,44 22049910     

4/10/2012 38,34 0 20318690            0,013    2% -1% -0,48 

5/10/2012 0 37,86 20825000     

7/1/2013 35,39 0 27491600            0,029    6% -3% -1,04 

8/1/2013 0 34,35 29010510     

5/4/2013 38,02 0 76494290            0,011    -69% -1% -0,4 

8/4/2013 0 37,62 23617220     

5/7/2013 35,83 0 17138840            0,007    -8% -1% -0,25 

8/7/2013 0 35,58 15853220     

7/10/2013 34 0 63344250            0,026    -48% -3% -0,89 

8/10/2013 0 33,11 32786610     

7/1/2014 34,95 0 25725110            0,020    47% -2% -0,71 

8/1/2014 0 34,24 37727910     

7/4/2014 35,49 0 32656750            0,006    -10% -1% -0,22 

8/4/2014 0 35,27 29291670     

7/7/2014 36,02 0 19576990            0,013    3% -1% -0,46 

8/7/2014 0 35,56 20120850     

7/10/2014 35,33 0 21377790            0,005    18% -1% -0,18 

8/10/2014 0 35,15 25150050     

6/1/2015 33,6 0 29519930            0,013    7% -1% -0,43 

7/1/2015 0 33,17 31652070     

7/4/2015 33,16 0 23990800            0,015    -11% -2% -0,51 

8/4/2015 0 32,65 21359380     

7/7/2015 35,77 0 27013740            0,027    17% -3% -0,98 

8/7/2015 0 34,79 31587150     

6/10/2015 33,31 0 27842080            0,006    -24% -1% -0,19 

7/10/2015 0 33,12 21038340     

        

   Average            0,017    10% -2% -0,54361 
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Πίνακαρ 4: Γεδομένα Coca Cola (KO) 1893 

Coca Cola(KO) 1893 

Date Before Ex 

Div-Date 

Ex-Div 

Date 

Volume  ΓP/P  Volume 

Level 

(%) 

Πηώζε 

Σηκήο 

ε 

Γνιάξηα 

12/3/2007 23,975 0 26009000 0,0186 24% -2% -0,445 

13/3/2007 0 23,53 32198000     

12/6/2007 25,57 0 22790300 -0,0043 -12% 0% 0,11 

13/6/2007 0 25,68 20020680     

11/9/2007 27,83 0 23832600 -0,0032 -23% 0% 0,09 

12/9/2007 0 27,92 18438000     

27/11/2007 31,49 0 21047920 -0,0002 20% 0% 0,005 

28/11/2007 0 31,495 25315420     

11/3/2008 29,735 0 29836200 0,0047 -24% 0% -0,14 

12/3/2008 0 29,595 22601060     

10/6/2008 29,005 0 32678100 0,0150 -93% -1% -0,435 

11/6/2008 0 28,57 2297000     

10/9/2008 26,905 0 24608840 -0,0063 11% 1% 0,17 

11/9/2008 0 27,075 27358860     

25/11/2008 22,535 0 32370560 -0,0069 -34% 1% 0,155 

26/11/2008 0 22,69 21348880     

10/3/2009 19,58 0 35176680 -0,0105 -23% 1% 0,205 

11/3/2009 0 19,785 27229280     

10/6/2009 24,205 0 28236140 -0,0035 -27% 0% 0,085 

11/6/2009 0 24,29 20568820     

10/9/2009 25,29 0 21544760 -0,0184 58% 2% 0,465 

11/9/2009 0 25,755 34102660     

25/11/2009 29,055 0 13380520 0,0160 17% -2% -0,465 

27/11/2009 0 28,59 15675378     

10/3/2010 27,1 0 21572780 0,0111 35% -1% -0,3 

11/3/2010 0 26,8 29151020     

10/6/2010 26,225 0 18710140 0,0153 -20% -2% -0,4 

11/6/2010 0 25,825 14945392     

10/9/2010 29,26 0 18019426 0,0084 2% -1% -0,245 

13/9/2010 0 29,015 18441160     

26/11/2010 32,055 0 9017210 0,0112 148% -1% -0,36 

29/11/2010 0 31,695 22393020     

10/3/2011 32,645 0 17767236 0,0074 -32% -1% -0,24 

11/3/2011 0 32,405 12010496     



64 

 

 

10/6/2011 32,695 0 13998360 0,0041 36% 0% -0,135 

13/6/2011 0 32,56 19081182     

12/9/2011 34,69 0 29129400 0,0040 -26% 0% -0,14 

13/9/2011 0 34,55 21417820     

28/11/2011 32,585 0 21297460 -0,0157 2% 2% 0,51 

29/11/2011 0 33,095 21649020     

12/3/2012 35,075 0 17939596 0,0841 1% -8% -2,95 

13/3/2012 0 32,125 18098116     

12/6/2012 37,6 0 9376072 0,0068 27% -1% -0,255 

13/6/2012 0 37,345 11898830     

11/9/2012 37,77 0 16259520 0,0058 -10% -1% -0,22 

12/9/2012 0 37,55 14620560     

27/11/2012 37,42 0 11680420 -0,0037 27% 0% 0,14 

28/11/2012 0 37,56 14794650     

12/3/2013 38,96 0 11373440 0,0095 26% -1% -0,37 

13/3/2013 0 38,59 14357900     

11/6/2013 40,79 0 16490900 0,0098 -30% -1% -0,4 

12/6/2013 0 40,39 11610680     

11/9/2013 38,78 0 11996540 0,0088 1% -1% -0,34 

12/9/2013 0 38,44 12114110     

26/11/2013 40,25 0 14240430 0,0015 -30% 0% -0,06 

27/11/2013 0 40,19 9908568     

11/3/2014 38,8 0 1381215 0,0085 13% -1% -0,33 

12/3/2014 0 38,47 1567366     

10/6/2014 41,07 0 9099486 0,0051 6% -1% -0,21 

11/6/2014 0 40,86 9648609     

10/9/2014 42,17 0 1748414 0,0052 12% -1% -0,22 

11/9/2014 0 41,95 1961399     

25/11/2014 44,43 0 10728270 0,0032 -14% 0% -0,14 

26/11/2014 0 44,29 9199243     

11/3/2015 40,1 0 1853394 -0,0117 -4% 1% 0,47 

12/3/2015 0 40,57 1772737     

10/6/2015 40,33 0 1194084 0,0057 0% -1% -0,23 

11/6/2015 0 40,1 1193187     

10/9/2015 38,42 0 1490730 0,0075 -21% -1% -0,29 

11/9/2015 0 38,13 1176899     

25/11/2015 43,36 0 10337720 0,0048 -30% 0% -0,21 

27/11/2015 0 43,15 7236711     

        

   Average 0,0055 0,4% -1% -       0,20    
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Πίνακαρ 5: Γεδομένα Walmart (WMT) 1973 

Walmart (WMT) 1973 

Date Before Ex 

Div-Date 

Ex-Div 

Date 

Volume  ΓP/P  Volume 

Level (%) 

Πηώζε 

Σηκήο 

ε 

Γνιάξηα 

13/3/2007 46,18 0 23987000           0,0097    15% -1% -0,45 

14/3/2007 0 45,73 27506500     

15/5/2007 47,62 0 19379750           0,0092    -2% -1% -0,44 

16/5/2007 0 47,18 19029340     

14/8/2007 43,82 0 63322000           0,0123    -55% -1% -0,54 

15/8/2007 0 43,28 28428950     

11/12/2007 49,03 0 26055930           0,0163    -8% -2% -0,8 

12/12/2007 0 48,23 23945990     

11/3/2008 50,25 0 28354670 -        0,0008    -8% 0% 0,04 

12/3/2008 0 50,29 26213240     

13/5/2008 56,65 0 28999110 -        0,0141    -40% 1% 0,8 

14/5/2008 0 57,45 17469330     

12/8/2008 59,25 0 20279740           0,0231    11% -2% -1,37 

13/8/2008 0 57,88 22578400     

10/12/2008 55,25 0 21297090           0,0083    17% -1% -0,46 

11/12/2008 0 54,79 24949240     

10/3/2009 48,67 0 32518360           0,0249    -20% -2% -1,21 

11/3/2009 0 47,46 26054050     

12/5/2009 50,9 0 17203730           0,0171    11% -2% -0,87 

13/5/2009 0 50,03 19165550     

11/8/2009 50,04 0 16251580 -        0,0094    12% 1% 0,47 

12/8/2009 0 50,51 18205430     

8/12/2009 54,41 0 15837180           0,0062    -20% -1% -0,34 

9/12/2009 0 54,07 12674100     

9/3/2010 54,06 0 12584580           0,0080    1% -1% -0,43 

10/3/2010 0 53,63 12697000     

11/5/2010 52,46 0 19615510 -        0,0004    -31% 0% 0,02 

12/5/2010 0 52,48 13576560     

10/8/2010 52,22 0 8845782           0,0230    28% -2% -1,2 

11/8/2010 0 51,02 11303540     

7/12/2010 55,09 0 15886600           0,0109    -21% -1% -0,6 

8/12/2010 0 54,49 12479700     

8/3/2011 52,44 0 11904470 -        0,0044    -4% 0% 0,23 

9/3/2011 0 52,67 11376140     

10/5/2011 55,53 0 8759391           0,0065    8% -1% -0,36 

11/5/2011 0 55,17 9428300     



66 

 

9/8/2011 50,82 0 23984700           0,0474    13% -5% -2,41 

10/8/2011 0 48,41 26998090     

6/12/2011 58,78 0 11396860           0,0046    38% 0% -0,27 

7/12/2011 0 58,51 15750940     

7/3/2012 59,86 0 14776670           0,0015    -48% 0% -0,09 

8/3/2012 0 59,77 7740780     

8/5/2012 59,05 0 10252150           0,0003    9% 0% -0,02 

9/5/2012 0 59,03 11147390     

7/8/2012 73,99 0 7594908 -        0,0043    -14% 0% 0,32 

8/8/2012 0 74,31 6563420     

4/12/2012 72,12 0 12820290           0,0065    -26% -1% -0,47 

5/12/2012 0 71,65 9513189     

7/3/2013 73,32 0 6689031           0,0040    -14% 0% -0,29 

8/3/2013 0 73,03 5744563     

7/5/2013 78,83 0 6571101           0,0074    22% -1% -0,58 

8/5/2013 0 78,25 8008719     

6/8/2013 77,87 0 6700869           0,0064    -13% -1% -0,5 

7/8/2013 0 77,37 5819716     

3/12/2013 81,21 0 7506373                    -      2% 0% 0 

4/12/2013 0 81,21 7641231     

6/3/2014 74,88 0 5106576           0,0040    -1% 0% -0,3 

7/3/2014 0 74,58 5054606     

6/5/2014 78,01 0 5638880                    -      8% 0% 0 

7/5/2014 0 78,01 6071831     

5/8/2014 73,34 0 10561280 -        0,0117    -25% 1% 0,86 

6/8/2014 0 74,2 7917603     

2/12/2014 86,4 0 6755718           0,0169    -6% -2% -1,46 

3/12/2014 0 84,94 6337450     

10/3/2015 82,07 0 6306113           0,0168    -2% -2% -1,38 

11/3/2015 0 80,69 6159797     

5/5/2015 78,13 0 5855327           0,0061    -7% -1% -0,48 

6/5/2015 0 77,65 5459502     

4/8/2015 72,25 0 5848748 -        0,0174    48% 2% 1,26 

5/8/2015 0 73,51 8680722     

1/12/2015 58,99 0 12196380           0,0108    11% -1% -0,64 

2/12/2015 0 58,35 13586070     

        

   Average           0,0068    -3% -1% -           

0,39    
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Πίνακαρ 6: Γεδομένα PepsiCo (PEP) 1952 

PepsiCo (PEP) 1952 

Date Before Ex 

Div-Date 

Ex-Div 

Date 

Volume  ΓP/P  Volume 

Level (%) 

Πηώζε 

Σηκήο 

ε 

Γνιάξηα 

6/3/2007 63,26 0 5539771 0,008062 -22% -0,8% -0,51 

7/3/2007 0 62,75 4346500     

5/6/2007 67,62 0 5888947 0,008282 -8% -0,8% -0,56 

6/6/2007 0 67,06 5435350     

4/9/2007 68,61 0 4545200 0,009765 0% -1,0% -0,67 

5/9/2007 0 67,94 4537400     

4/12/2007 76,65 0 4260470 0,004958 54% -0,5% -0,38 

5/12/2007 0 76,27 6580205     

4/3/2008 70,04 0 5964739 -0,00343 12% 0,3% 0,24 

5/3/2008 0 70,28 6690139     

3/6/2008 67,05 0 6995187 0,005667 -17% -0,6% -0,38 

4/6/2008 0 66,67 5829366     

2/9/2008 69,46 0 6397527 0,003887 -19% -0,4% -0,27 

3/9/2008 0 69,19 5213231     

2/12/2008 54,45 0 7039171 0,006795 47% -0,7% -0,37 

3/12/2008 0 54,08 10379080     

2/6/2009 55,37 0 13696800 0,019866 -16% -2,0% -1,1 

3/6/2009 0 54,27 11515640     

1/9/2009 56,25 0 7963677 -0,00178 12% 0,2% 0,1 

2/9/2009 0 56,35 8902826     

1/12/2009 63,87 0 6887408 0,003444 -10% -0,3% -0,22 

2/12/2009 0 63,65 6195801     

2/3/2010 63,8 0 9527165 -0,00282 -11% 0,3% 0,18 

3/3/2010 0 63,98 8481115     

1/6/2010 62,76 0 7179824 -0,01115 40% 1,1% 0,7 

2/6/2010 0 63,46 10021010     

31/8/2010 64,18 0 6624751 -0,01106 -4% 1,1% 0,71 

1/9/2010 0 64,89 6382060     

30/11/2010 64,63 0 11252060 -0,01547 -11% 1,5% 1 

1/12/2010 0 65,63 9970540     

1/3/2011 63,21 0 8084116 0,004271 -13% -0,4% -0,27 

2/3/2011 0 62,94 7061602     

31/5/2011 71,12 0 6547040 0,01167 18% -1,2% -0,83 

1/6/2011 0 70,29 7748236     

30/8/2011 64,52 0 7967428 0,001395 5% -0,1% -0,09 

31/8/2011 0 64,43 8353457     

29/11/2011 63,66 0 6407324 -0,00534 56% 0,5% 0,34 



68 

 

 

 

 

 

 

30/11/2011 0 64 10017660     

28/2/2012 63,32 0 6407198 0,006001 9% -0,6% -0,38 

29/2/2012 0 62,94 7013883     

29/5/2012 69,33 0 10045700 0,01601 -25% -1,6% -1,11 

30/5/2012 0 68,22 7549591     

4/9/2012 72,48 0 4925873 0,012969 7% -1,3% -0,94 

5/9/2012 0 71,54 5277247     

4/12/2012 69,86 0 3644863 0,002147 33% -0,2% -0,15 

5/12/2012 0 69,71 4839616     

26/2/2013 75,62 0 6176429 0,001851 -25% -0,2% -0,14 

27/2/2013 0 75,48 4655943     

4/6/2013 81,63 0 4542984 0,005268 54% -0,5% -0,43 

5/6/2013 0 81,2 6998124     

3/9/2013 80,2 0 5966611 0,008354 -11% -0,8% -0,67 

4/9/2013 0 79,53 5334978     

3/12/2013 83,8 0 5767506 0,013723 18% -1,4% -1,15 

4/12/2013 0 82,65 6819764     

4/3/2014 80,85 0 7517976 -0,00322 -15% 0,3% 0,26 

5/3/2014 0 81,11 6398299     

3/6/2014 88,22 0 5174666 0,008955 -25% -0,9% -0,79 

4/6/2014 0 87,43 3866433     

2/9/2014 92,48 0 5130257 -0,00292 -4% 0,3% 0,27 

3/9/2014 0 92,75 4915462     

2/12/2014 100,39 0 3888040 0,02062 27% -2,1% -2,07 

3/12/2014 0 98,32 4938906     

3/3/2015 98,4 0 4148082 0,010569 -6% -1,1% -1,04 

4/3/2015 0 97,36 3884891     

2/6/2015 96,05 0 3960326 0,007808 -18% -0,8% -0,75 

3/6/2015 0 95,3 3249022     

1/9/2015 91,33 0 8345807 -0,00339 -29% 0,3% 0,31 

2/9/2015 0 91,64 5930351     

1/12/2015 101,06 0 4464241 0,015634 -2% -1,6% -1,58 

2/12/2015 0 99,48 4358018     

        

   Average 0,004497 3% -0,4% -        

0,364    
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Πίνακαρ 7: Γεδομένα Emerson Electric (EMR) 1947 

Emerson Electric (EMR) 1947 

Date Before Ex 

Div-Date 

Ex-Div 

Date 

Volume  ΓP/P  Volume 

Level (%) 

Πηώζε 

Σηκήο 

ε 

Γνιάξηα 

13/2/2007 44,63 0 2329650 -0,02622 57% 3% 1,17 

14/2/2007 0 45,8 3668327     

8/5/2007 46,69 0 2946646 0,002142 18% 0% -0,1 

9/5/2007 0 46,59 3467300     

14/8/2007 46,99 0 3351019 0,023622 0% -2% -1,11 

15/8/2007 0 45,88 3365685     

13/11/2007 55,6 0 3962232 0,00036 -1% 0% -0,02 

14/11/2007 0 55,58 3909614     

12/2/2008 51,49 0 4112693 -0,02991 4% 3% 1,54 

13/2/2008 0 53,03 4286180     

13/5/2008 56,37 0 4365601 -0,00639 -9% 1% 0,36 

14/5/2008 0 56,73 3975598     

12/8/2008 49,15 0 3135468 -0,0002 17% 0% 0,01 

13/8/2008 0 49,16 3678883     

11/11/2008 31,79 0 6590164 0,016672 15% -2% -0,53 

12/11/2008 0 31,26 7592826     

10/002/2009 32,79 0 7130911 0,00427 -37% 0% -0,14 

11/2/2009 0 32,65 4502468     

12/5/2009 35,44 0 4927961 0,051072 17% -5% -1,81 

13/5/2009 0 33,63 5753309     

11/8/2009 35,97 0 5975883 -0,00111 10% 0% 0,04 

12/8/2009 0 36,01 6545765     

9/11/2009 41,86 0 4072879 0,010511 -14% -1% -0,44 

10/11/2009 0 41,42 3515716     

9/2/2010 45,81 0 7029900 0,007422 -24% -1% -0,34 

10/2/2010 0 45,47 5371513     

11/5/2010 49,9 0 7404165 -0,00741 -25% 1% 0,37 

12/5/2010 0 50,27 5520809     

10/8/2010 50,75 0 5339982 0,047685 -28% -5% -2,42 

11/8/2011 0 48,33 3849709     

8/2/2011 61,33 0 3716652 0,005544 -29% -1% -0,34 

9/2/2011 0 60,99 2635068     

10/5/2011 55,37 0 7709662 0,015893 -11% -2% -0,88 

11/5/2011 0 54,49 6832157     

9/8/2011 44,73 0 14565860 0,063492 12% -6% -2,84 

10/8/2011 0 41,89 16319530     

7/11/2011 50,89 0 4437003 -0,02437 39% 2% 1,24 

8/11/2011 0 52,13 6168108     
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14/2/2012 51,62 0 6382586 0,012592 -32% -1% -0,65 

15/2/2012 0 50,97 4311893     

8/5/2012 49,16 0 5310308 0,020342 37% -2% -1 

9/5/2012 0 48,16 7284117     

14/8/2012 51,81 0 4849329 0,005597 -42% -1% -0,29 

15/8/2012 0 51,52 2802187     

13/11/2012 49,91 0 4123815 0,030856 4% -3% -1,54 

14/11/2012 0 48,37 4304523     

12/2/2013 58,08 0 3890737 -0,00034 10% 0% 0,02 

13/2/2013 0 58,1 4298754     

14/5/2013 59 0 3310760 0,008475 18% -1% -0,5 

15/5/2013 0 58,5 3910410     

13/8/2013 62,41 0 2495599 0,005448 26% -1% -0,34 

14/8/2013 0 62,07 3142645     

12/11/2013 66,3 0 3072420 -0,0083 -20% 1% 0,55 

13/11/2013 0 66,85 2468864     

11/2/2014 64,95 0 3244777 -0,00246 7% 0% 0,16 

12/2/2014 0 65,11 3475526     

13/5/2014 68,28 0 2632627 0,014353 -21% -1% -0,98 

14/5/2014 0 67,3 2073391     

12/8/2014 62,67 0 2099477 -0,00606 49% 1% 0,38 

13/8/2014 0 63,05 3137256     

11/11/2014 64,56 0 2464549 0,0079 16% -1% -0,51 

12/11/2014 0 64,05 2859866     

10/2/2015 58,04 0 6049960 0,00603 -31% -1% -0,35 

11/2/2015 0 57,69 4182703     

12/5/2015 60,18 0 7415831 -0,00266 -2% 0% 0,16 

13/5/2015 0 60,34 7257154     

11/8/2015 48,93 0 6278951 -0,00307 -1% 0% 0,15 

12/8/2015 0 49,08 6228716     

9/11/2015 48,32 0 4048069 0,010969 -7% -1% -0,53 

10/11/2015 0 47,79 3762663     

        

   Average 0,007221 1% -1% -           

0,33    

 

 

 

 

 

 



71 

 

Πίνακαρ 8: Γεδομένα Chevron (CVX) 1912 

Chevron (CVX) 1912 

Date Before 

Ex Div-

Date 

Ex-Div 

Date 

Volume  ΓP/P  Volume 

Level (%) 

Πηώζε 

Σηκήο 

ε 

Γνιάξηα 

13/2/2007 72,83 0 7909362 0,008788 0% -1% -0,64 

14/2/2007 0 72,19 7907998     

15/5/2007 80,73 0 9844792 0 -4% 0% 0 

16/5/2007 0 80,73 9442390     

14/8/2007 82,45 0 15389310 0,020497 -20% -2% -1,69 

15/08/207 0 80,76 12249140     

13/11/2007 86,83 0 11935260 0,007831 -17% -1% -0,68 

14/11/2007 0 86,15 9957458     

12/2/2008 81,12 0 12329440 -0,01233 -1% 1% 1 

13/2/2008 0 82,12 12149350     

14/5/2008 97,72 0 13401350 -0,00788 0% 1% 0,77 

15/5/2008 0 98,49 13434450     

14/8/2008 86,58 0 14385150 0,026912 9% -3% -2,33 

15/8/2008 0 84,25 15663670     

13/11/2008 75,71 0 28491830 0,040021 -7% -4% -3,03 

14/11/2008 0 72,68 26611780     

11/2/2009 71,26 0 15533360 0,019646 11% -2% -1,4 

12/2/2009 0 69,86 17235400     

14/5/2009 67,85 0 10051680 0,029035 22% -3% -1,97 

15/5/2009 0 65,88 12306420     

14/8/2009 68,63 0 8834795 0,029725 52% -3% -2,04 

17/8/2009 0 66,59 13420050     

13/11/2009 77,94 0 7901997 -0,0086 13% 1% 0,67 

16/11/2009 0 78,61 8933606     

11/2/2010 71,73 0 11270220 0,010038 23% -1% -0,72 

12/2/2010 0 71,01 13809010     

14/5/2010 77,83 0 13602630 0,001285 8% 0% -0,1 

17/5/2010 0 77,73 14693950     

16/8/2010 77,71 0 7284605 -0,00077 1% 0% 0,06 

17/8/2010 0 77,77 7334087     

15/11/2010 84,86 0 9252371 0,028046 31% -3% -2,38 

16/11/2010 0 82,48 12098980     

11/2/2011 96,45 0 7324857 -0,00518 -5% 1% 0,5 

14/2/2011 0 96,95 6992785     

16/5/2011 101,65 0 6756775 0,012199 30% -1% -1,24 

17/5/2011 0 100,41 8776556     

16/8/2011 98,14 0 9839080 0,004687 -14% 0% -0,46 

17/8/2011 0 97,68 8418397     
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15/11/2011 103,27 0 24316990 0,021497 -48% -2% -2,22 

16/11/2011 0 101,05 12576980     

14/02/20152 106,49 0 5974358 0,008358 10% -1% -0,89 

15/2/2012 0 105,6 6553826     

15/5/2012 100,9 0 8420220 0,007929 -24% -1% -0,8 

16/5/2012 0 100,1 6423861     

14/8/2012 113,32 0 6285931 0,006618 -28% -1% -0,75 

15/8/2012 0 112,57 4539804     

13/11/2012 105,28 0 4834058 0,026406 78% -3% -2,78 

14/11/2012 0 102,5 8608615     

12/2/2013 116,5 0 4530507 0,008326 -9% -1% -0,97 

13/2/2013 0 115,53 4110925     

14/5/2013 125 0 6959152 0,01592 14% -2% -1,99 

15/5/2013 0 123,01 7950390     

14/8/2013 122,05 0 6884940 0,014748 -38% -1% -1,8 

15/8/2013 0 120,25 4247808     

13/11/2013 120,09 0 6211993 0,004413 -12% 0% -0,53 

14/11/2013 0 119,56 5470771     

11/2/2014 113,58 0 6874670 0,013647 -7% -1% -1,55 

12/2/2014 0 112,03 6422065     

14/5/2014 126,42 0 4961353 0,020645 20% -2% -2,61 

15/5/2014 0 123,81 5939458     

14/8/2014 126,96 0 4518617 0,006774 27% -1% -0,86 

15/8/2014 0 126,1 5754316     

13/11/2014 116,45 0 11012580 0,001116 -56% 0% -0,13 

14/11/2014 0 116,32 4886124     

11/2/2015 109,98 0 8659271 -0,008 -24% 1% 0,88 

12/2/2015 0 110,86 6613997     

14/5/2015 108,45 0 9750809 0,003873 -43% 0% -0,42 

15/5/2015 0 108,03 5572578     

14/8/2015 85,99 0 7772995 0,032097 62% -3% -2,76 

17/8/2015 0 83,23 12592260     

13/11/2015 88,68 0 7658307 -0,03124 30% 3% 2,77 

16/11/2015 0 91,45 9950915     

        

   Average 0,009919 2% -1% -           

0,92    
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Πίνακαρ 9: Γεδομένα Johnson & Johnson (JNJ) 1944 

Johnson & Johnson (JNJ) 1944 

Date Before 

Ex Div-

Date 

Ex-Div 

Date 

Volume  ΓP/P  Volume 

Level (%) 

Πηώζε 

Σηκήο 

ε 

Γνιάξηα 

22/2/2007 64,78 0 12930900 0,00973 -10% -1% -0,63 

23/2/2007 0 64,15 11586300     

23/5/2007 63,81 0 9822046 0,00517 12% -1% -0,33 

24/5/2007 0 63,48 11036300     

23/8/2007 62,11 0 8809400 0,00370 4% 0% -0,23 

24/8/2007 0 61,88 9166300     

21/11/2007 67,14 0 14971570 0,00387 -60% 0% -0,26 

23/11/2007 0 66,88 5964650     

21/2/2008 62,98 0 11084910 -0,00318 -9% 0% 0,2 

22/2/2008 0 63,18 10141450     

21/5/2008 65,73 0 11216790 0,00487 -12% 0% -0,32 

22/5/2008 0 65,41 9882688     

21/8/2008 71,28 0 7840014 -0,00196 -2% 0% 0,14 

22/8/2008 0 71,42 7717617     

20/11/2008 55,81 0 31046240 -0,04551 -1% 5% 2,54 

21/11/2008 0 58,35 30748980     

19/2/2009 55,93 0 12192990 0,02289 100% -2% -1,28 

20/2/2009 0 54,65 24426930     

20/5/2009 55,87 0 13721840 0,01575 -9% -2% -0,88 

21/5/2009 0 54,99 12454910     

20/8/2009 60,95 0 9926335 -0,00131 27% 0% 0,08 

21/8/2009 0 61,03 12593780     

19/11/2009 62,43 0 13293400 0,00192 23% 0% -0,12 

20/11/2009 0 62,31 16299230     

18/2/2010 64,53 0 8241088 0,01116 73% -1% -0,72 

19/2/2010 0 63,81 14222230     

26/5/2010 59,66 0 18858490 0,01056 58% -1% -0,63 

27/5/2010 0 59,03 29883320     

26/8/2010 57,8 0 12828890 0,00346 -9% 0% -0,2 

27/8/2010 0 57,6 11672360     

24/11/2011 63,29 0 9591364 0,01564 -52% -2% -0,99 

26/11/2010 0 62,3 4638810     

24/2/2011 60,25 0 11767000 0,01012 1% -1% -0,61 

25/2/2011 0 59,64 11839880     

25-Μαφ 66,29 0 14742250 0,01177 -18% -1% -0,78 

26/5/2011 0 65,51 12052550     

25/8/2011 64,55 0 13134250 0,00418 8% 0% -0,27 

26/8/2011 0 64,28 14147430     
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23/11/2011 61,99 0 10353460 0,01161 -44% -1% -0,72 

25/11/2011 0 61,27 5838797     

23/2/2011 65,1 0 8952003 0,00983 17% -1% -0,64 

24/2/2012 0 64,46 10453270     

23/5/2012 63,27 0 11255110 0,00269 -17% 0% -0,17 

24/5/2012 0 63,1 9289367     

23/8/2012 67,74 0 8970443 0,00207 26% 0% -0,14 

24/8/2012 0 67,6 11297430     

21/11/2012 69,59 0 7634204 0,00043 -29% 0% -0,03 

23/11/2012 0 69,56 5450045     

21/2/2013 76,87 0 9453006 0,00807 -9% -1% -0,62 

22/2/2013 0 76,25 8573208     

22/5/2013 88,46 0 13810800 0,01413 4% -1% -1,25 

23/5/2013 0 87,21 14424190     

22/8/2013 88,26 0 7191852 -0,00170 7% 0% 0,15 

23/8/2013 0 88,41 7714403     

21/11/2013 95,2 0 6896227 -0,00053 -6% 0% 0,05 

22/11/2013 0 95,25 6462089     

20/2/2014 92,38 0 8160108 0,00931 -10% -1% -0,86 

21/2/2014 0 91,52 7381504     

21/5/2014 101,14 0 5302453 0,00178 -3% 0% -0,18 

22/5/2014 0 100,96 5121614     

21/8/2014 104,19 0 8343970 0,01046 -39% -1% -1,09 

22/8/2014 0 103,1 5076323     

20/11/2014 108,18 0 8085591 0,00296 -90% 0% -0,32 

21/11/2014 0 107,86 841648     

19/2/2015 100,7 0 10027610 0,00437 1% 0% -0,44 

20/2/2015 0 100,26 10081170     

20/5/2015 103,6 0 7142647 0,01139 -4% -1% -1,18 

21/5/2015 0 102,42 6875323     

20/8/2015 98,79 0 10617930 0,03270 52% -3% -3,23 

21/8/2015 0 95,56 16122570     

19/11/2015 102,49 0 5161454 0,00010 47% 0% -0,01 

20/11/2015 0 102,48 7595464     

        

   Average 0,00562 1% -1% -           

0,44    
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Πίνακαρ 10: Γεδομένα Sysco (SYY) 1970 

Sysco (SYY) 1970 

Date Before Ex 

Div-Date 

Ex-Div 

Date 

Volume ΓP/P Volume 

Level (%) 

Πηώζε 

Σηκήο 

ε 

Γνιάξηα 

3/4/2007 33,70 0,00 2360300 0,00 -21% 0,3% 0,11 

3/4/2007 0,00 33,81 1860300     

3/7/2007 33,33 0,00 3826401 0,01 -59% -0,5% -0,18 

3/7/2007 0,00 33,15 1581590     

2/10/2007 34,99 0,00 3145300 0,00 -26% -0,1% -0,02 

3/10/2007 0,00 34,97 2338500     

31/12/2007 31,21 0,00 1953748 0,03 38% -2,6% -0,8 

2/1/2008 0,00 30,41 2687664     

1/4/2008 29,94 0,00 2252320 0,02 20% -2,0% -0,61 

2/4/2008 0,00 29,33 2711480     

30/6/2008 27,51 0,00 5021315 0,00 24% 0,0% -0,01 

1/7/2008 0,00 27,50 6205950     

30/9/2008 30,83 0,00 6136698 -0,01 -44% 1,1% 0,33 

1/10/2008 0,00 31,16 3448675     

29/12/2008 22,52 0,00 3231497 -0,01 6% 0,8% 0,17 

30/12/2008 0,00 22,69 3423500     

31/3/2009 22,80 0,00 4208767 0,01 3% -0,7% -0,15 

1/4/2009 0,00 22,65 4334137     

29/6/2009 22,71 0,00 3228374 0,01 2% -1,0% -0,23 

30/6/2009 0,00 22,48 3296906     

5/10/2009 24,52 0,00 3153342 0,00 37% 0,3% 0,07 

6/10/2009 0,00 24,59 4315953     

28/12/2009 28,62 0,00 1975509 0,01 16% -1,0% -0,28 

29/12/2009 0,00 28,34 2289326     

29/3/2010 29,68 0,00 3964236 0,00 5% 0,1% 0,04 

30/3/2010 0,00 29,72 4161012     

29/6/2010 29,22 0,00 5394027 0,02 -19% -2,2% -0,65 

30/6/2010 0,00 28,57 4355304     

28/9/2010 29,55 0,00 3102456 0,02 12% -2,2% -0,65 

29/9/2010 0,00 28,90 3459316     

4/1/2011 29,66 0,00 6564284 0,00 -21% 0,0% 0,01 

5/1/2011 0,00 29,67 5192566     

29/3/2011 27,96 0,00 3209266 0,01 -7% -0,9% -0,25 

30/3/2011 0,00 27,71 2991596     

28/6/2011 30,97 0,00 2558560 0,00 -12% 0,0% 0 

29/6/2011 0,00 30,97 2242013     

4/10/2011 25,51 0,00 7102247 0,00 -19% -0,2% -0,04 

5/10/2011 0,00 25,47 5738573     
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3/1/2012 29,45 0,00 2996480 0,02 -1% -1,5% -0,45 

4/1/2012 0,00 29,00 2965404     

2/4/2012 30,04 0,00 3359285 0,01 -1% -1,3% -0,38 

3/4/2012 0,00 29,66 3327140     

2/7/2012 29,88 0,00 3091419 0,01 -43% -1,2% -0,37 

3/7/2012 0,00 29,51 1751830     

2/10/2012 31,75 0,00 4080864 0,00 -28% -0,5% -0,15 

3/10/2012 0,00 31,60 2924926     

31/12/2012 31,66 0,00 2573887 -0,01 49% 0,8% 0,24 

2/1/2013 0,00 31,90 3824433     

2/4/2013 35,06 0,00 3800189 0,02 -8% -1,6% -0,56 

3/4/2013 0,00 34,50 3482355     

1/7/2013 34,32 0,00 2919032 0,01 -12% -0,8% -0,29 

2/7/2013 0,00 34,03 2571923     

1/10/2013 31,89 0,00 4363477 0,01 -15% -0,7% -0,22 

2/10/2013 0,00 31,67 3706716     

30/12/2013 36,66 0,00 3234554 0,02 14% -1,5% -0,56 

31/12/2013 0,00 36,10 3690854     

1/4/2014 36,11 0,00 3070920 0,01 3% -1,0% -0,37 

2/4/2014 0,00 35,74 3173784     

30/6/2014 37,45 0,00 4736299 0,01 -38% -0,8% -0,3 

1/7/2014 0,00 37,15 2927182     

30/9/2014 37,95 0,00 3213662 0,03 34% -2,5% -0,96 

1/10/2014 0,00 36,99 4292764     

29/12/2014 40,68 0,00 2690135 0,01 -26% -1,0% -0,42 

30/12/2014 0,00 40,26 1978537     

30/3/2015 38,26 0,00 2839348 0,01 10% -1,4% -0,53 

31/3/2015 0,00 37,73 3112379     

29/6/2015 37,54 0,00 11969270 0,04 -86% -3,8% -1,44 

30/6/2015 0,00 36,10 1680372     

29/9/2015 38,93 0,00 5080085 0,00 -3% 0,1% 0,04 

30/9/2015 0,00 38,97 4911008     

        

   Average 0,01 -6% -0,8% -           

0,28    
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Πίνακαρ 11: Γεδομένα Stanley Black & Decker Inc (SWK) 1877 

Stanley Black & Decker Inc (SWK) 1877 

Date Before Ex 

Div-Date 

Ex-Div 

Date 

Volume ΓP/P Volume 

Level (%) 

Πηώζε 

Σηκήο 

ε 

Γνιάξηα 

2/3/2007 54,39 0 567200 2% 28% -2,5% -1,34 

5/3/2007 0 53,05 727901     

1/6/2007 63,13 0 510400 1% -9% -0,8% -0,48 

4/6/2007 0 62,65 464018     

4/9/2007 56,88 0 236300 3% 22% -2,7% -1,51 

5/9/2007 0 55,37 289431     

4/12/2007 50,55 0 1205900 0% -28% -0,3% -0,14 

5/12/2007 0 50,41 869600     

29/2/2008 48,54 0 996217 0% -38% 0,3% 0,14 

3/3/2008 0 48,68 615036     

30/5/2008 48,58 0 668395 2% 7% -2,3% -1,12 

2/6/2008 0 47,46 716853     

2/6/2008 48,05 0 709406 -3% 45% 2,9% 1,41 

3/9/2008 0 49,46 1029871     

2/12/2008 30,24 0 592772 -2% -1% 2,1% 0,64 

3/12/2008 0 30,88 589546     

27/2/2009 26,76 0 1723838 7% -27% -7,0% -1,87 

2/3/2009 0 24,89 1261534     

29/5/2009 35,7 0 1132065 -2% -23% 2,4% 0,85 

1/6/2009 0 36,55 873449     

1/9/2009 39,76 0 912325 0% 4% -0,2% -0,09 

2/9/2009 0 39,67 946888     

1/12/2009 49,07 0 1310088 -1% -7% 1,4% 0,68 

2/12/2009 0 49,75 1220437     

26/2/2010 57,25 0 2575003 -3% -6% 3,2% 1,81 

1/3/2010 0 59,06 2426883     

27/5/2010 57,09 0 2279113 2% -27% -2,3% -1,3 

28/5/2010 0 55,79 1657963     

31/8/2010 53,64 0 1507334 -6% 61% 5,8% 3,11 

1/9/2010 0 56,75 2421389     

30/11/2010 59,53 0 2209843 -2% 31% 1,5% 0,91 

1/12/2010 0 60,44 2896608     

25/2/2011 75,11 0 1839909 -1% -23% 1,0% 0,72 

28/2/2011 0 75,83 1415338     

26/5/2011 73,97 0 1764757 1% -18% -0,8% -0,6 

27/5/2011 0 73,37 1443182     

30/8/2011 62,06 0 1482589 0% -1% -0,1% -0,08 

31/8/2011 0 61,98 1471456     
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29/11/2011 63,04 0 1185695 -4% 68% 3,8% 2,39 

30/11/2011 0 65,43 1996703     

2/3/2012 76,08 0 1115619 1% 5% -0,6% -0,49 

5/3/2012 0 75,59 1170340     

1/6/2012 63,68 0 3447121 3% -20% -2,5% -1,61 

4/6/2012 0 62,07 2745348     

4/9/2012 65,94 0 934189 0% 24% 0,2% 0,12 

5/9/2012 0 66,06 1158228     

4/12/2012 70,01 0 1731612 -1% -32% 1,0% 0,67 

5/12/2012 0 70,68 1183741     

6/3/2013 78,52 0 2683824 1% -70% -0,5% -0,4 

7/3/2013 0 78,12 804908     

31/5/2013 79,22 0 1336656 0% 4% 0,2% 0,13 

3/6/2013 0 79,35 1396105     

3/9/2013 86,22 0 731960 0% -2% -0,1% -0,12 

4/9/2013 0 86,1 720434     

3/12/2013 79,82 0 1489562 0% -21% -0,3% -0,23 

4/12/2013 0 79,59 1181346     

28/2/2014 83,04 0 1330806 2% -23% -1,6% -1,29 

3/3/2014 0 81,75 1029833     

30/5/2014 87,4 0 1499113 0% -51% 0,1% 0,1 

2/6/2014 0 87,5 728530     

2/9/2014 91,59 0 1467601 0% -59% -0,3% -0,25 

3/9/2014 0 91,34 600037     

2/12/2014 94,48 0 2297066 -1% -63% 0,9% 0,88 

3/12/2014 0 95,36 840630     

27/2/2015 98,34 0 1362365 -1% -32% 0,6% 0,58 

2/3/2015 0 98,92 924769     

29/5/2015 102,44 0 1134707 0% -17% 0,4% 0,39 

1/6/2015 0 102,83 947233     

1/9/2015 98,36 0 1783176 -1% -13% 0,7% 0,73 

2/9/2015 0 99,09 1547171     

1/12/2015 110,15 0 1441234 1% 3% -0,7% -0,78 

2/12/2015 0 109,37 1483158     

        

   Average -       

0,00080    

-9% 0,1%            

0,071    
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Πίνακαρ 12: Γεδομένα Ecolab Inc (ECL) 1936 

Ecolab Inc (ECL) 1936 

Date Before Ex 

Div-Date 

Ex-Div 

Date 

Volume ΓP/P Volume 

Level (%) 

Πηώζε 

Σηκήο 

ε 

Γνιάξηα 

15/3/2007 42,87 0 1172600 0,0165617 56% -2% -0,71 

16/3/2007 0 42,16 1829900     

14/6/2007 43,58 0 930200 -0,001147 -1% 0% 0,05 

15/6/2007 0 43,63 919502     

13/9/2007 42,52 0 1251800 -0,005174 -34% 1% 0,22 

14/9/2007 0 42,74 828200     

13/12/2007 52,07 0 1186628 0,0130593 -3% -1% -0,68 

14/12/2007 0 51,39 1146745     

6/3/2008 45,63 0 1413062 0,0138067 83% -1% -0,63 

7/3/2008 0 45 2589962     

12/6/2008 44,86 0 1012896 -0,020731 23% 2% 0,93 

13/6/2008 0 45,79 1243779     

11/9/2008 47,9 0 1449043 -0,010021 -15% 1% 0,48 

12/9/2008 0 48,38 1237429     

11/12/2008 34,36 0 2334275 -0,034924 -15% 3% 1,2 

12/12/2008 0 35,56 1979451     

5/3/2009 30,1 0 4370811 0,0066445 -30% -1% -0,2 

6/3/2009 0 29,9 3080386     

11/6/2009 38,42 0 1646210 -0,007028 -3% 1% 0,27 

12/6/2009 0 38,69 1602171     

10/9/2009 44,38 0 2176287 0,0085624 6% -1% -0,38 

11/9/2009 0 44 2313707     

10/12/2009 45,55 0 990692 0,0083425 -12% -1% -0,38 

11/12/2009 0 45,17 876589     

4/3/2010 42,68 0 2002103 -0,009841 -20% 1% 0,42 

5/3/2010 0 43,1 1607855     

10/6/2010 46,47 0 3500571 0,0006456 -22% 0% -0,03 

11/6/2010 0 46,44 2738819     

16/9/2010 50,15 0 1482263 -0,000199 6% 0% 0,01 

17/9/2010 0 50,16 1566799     

16/12/2010 49,77 0 1891403 -0,006028 7% 1% 0,3 

17/12/2010 0 50,07 2014820     

3/3/2011 49,01 0 1779645 0,0134666 -38% -1% -0,66 

4/3/2011 0 48,35 1109337     

16/6/2011 54,49 0 2382174 0,0099101 -2% -1% -0,54 

17/6/2011 0 53,95 2326480     

15/9/2011 51,57 0 2092322 -0,006205 14% 1% 0,32 

16/9/2011 0 51,89 2386026     
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15/12/2011 54,35 0 1997176 -0,006808 84% 1% 0,37 

16/12/2011 0 54,72 3674694     

1/3/2012 60,11 0 2729909 0,0093163 -6% -1% -0,56 

2/3/2012 0 59,55 2558047     

14/6/2012 66,86 0 1471833 -0,002393 25% 0% 0,16 

15/6/2012 0 67,02 1839969     

13/9/2012 64,9 0 1390067 0,0120185 47% -1% -0,78 

14/9/2012 0 64,12 2049030     

13/12/2012 70,68 0 1413193 0,0022637 -28% 0% -0,16 

14/12/2012 0 70,52 1021630     

28/2/2013 76,55 0 2251619 -0,002874 -35% 0% 0,22 

1/3/2013 0 76,77 1462257     

13/6/2013 84,76 0 1293137 0,0086126 -31% -1% -0,73 

14/6/2013 0 84,03 898544     

12/9/2013 96 0 794850 0,0032292 -14% 0% -0,31 

13/9/2013 0 95,69 686310     

12/12/2013 102,84 0 1143910 0,0025282 -28% 0% -0,26 

13/12/2013 0 102,58 822388     

6/3/2014 109,86 0 729990 0,000182 39% 0% -0,02 

7/3/2014 0 109,84 1016274     

12/6/2014 108,34 0 625050 0,0017537 -20% 0% -0,19 

13/6/2014 0 108,15 500065     

11/9/2014 114,7 0 452733 -0,006713 167% 1% 0,77 

12/9/2014 0 115,47 1208732     

11/12/2014 104,64 0 1689390 0,0220757 -3% -2% -2,31 

12/12/2014 0 102,33 1637681     

5/3/2015 116,77 0 1029626 0,0178128 32% -2% -2,08 

6/3/2015 0 114,69 1360322     

11/6/2015 115,71 0 780473 0,0125313 -12% -1% -1,45 

12/6/2015 0 114,26 687501     

10/9/2015 110,44 0 1607838 0,0040746 -32% 0% -0,45 

11/9/2015 0 109,99 1096067     

10/12/2015 115,96 0 938801 0,0307865 47% -3% -3,57 

11/12/2015 0 112,39 1378408     

        

   Average 0,002725 7% -0,3% -               

0,32    
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Πίνακαρ 13: Μεπιζμαηική Απόδοζη AT&T Inc (T) 1984 

Μεπιζμαηική Απόδοζη: AT&T Inc. (T) 1984  

Date D EPS  

2007 0,355 1,94  

2008 0,4 2,16  

2009 0,41 2,05  

2010 0,42 3,35  

2011 0,43 0,66  

2012 0,44 1,25  

2013 0,42 3,42  

2014 0,46 1,24  

2015 0,47 2,37  

Average 0,422777778 2,048888889  

Μεπιζμαηική Απόδοζη  0,2063449 

 

 

 

 

 

Πίνακαρ 14: Μεπιζμαηική Απόδοζη Coca Cola (KO) 1893 

Μεπιζμαηική Απόδοζη: Coca Cola(KO) 1893  

Date D EPS  

2007 0,34 1,285  

2008 0,38 1,245  

2009 0,41 1,465  

2010 0,44 2,53  

2011 0,47 1,85  

2012 0,383 1,97  

2013 0,28 1,9  

2014 0,305 1,6  

2015 0,33 1,67  

Average 0,370888889 1,723888889  

Μεπιζμαηική Απόδοζη  0,215147 
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Πίνακαρ 15: Μεπιζμαηική Απόδοζη Walmart (WMT) 1973 

Μεπιζμαηική Απόδοζη: Walmart (WMT) 1973  

Date D EPS  

2007 0,22 2,71  

2008 0,2375 3,13  

2009 0,2725 3,39  

2010 0,3025 3,71  

2011 0,365 4,47  

2012 0,3975 4,2  

2013 0,47 5,02  

2014 0,48 4,88  

2015 0,49 5,05  

Average 0,359444444 4,062222222  

Μεπιζμαηική Απόδοζη  0,088485 

 

 

 

 

 

Πίνακαρ 16: Μεπιζμαηική Απόδοζη PepsiCo (PEP) 1952 

Μεπιζμαηική Απόδοζη: PepsiCo (PEP) 1952  

Date D EPS  

2007 0,375 3,41  

2008 0,425 3,21  

2009 0,45 3,77  

2010 0,48 3,91  

2011 0,515 4,03  

2012 0,5375 3,92  

2013 0,5675 4,32  

2014 0,655 4,27  

2015 0,7025 3,67  

Average 0,523055556 3,834444444  

Μεπιζμαηική Απόδοζη  0,13641 
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Πίνακαρ 17: Μεπιζμαηική Απόδοζη Emerson Electric (EMR) 1947 

Μεπιζμαηική Απόδοζη: Emerson Electric (EMR) 

1947 

 

Date D EPS  

2007 0,2625 2,66  

2008 0,3 3,06  

2009 0,33 2,27  

2010 0,335 2,84  

2011 0,345 3,27  

2012 0,4 2,67  

2013 0,41 2,76  

2014 0,43 3,03  

2015 0,47 3,99  

Average 0,364722222 2,95  

Μεπιζμαηική Απόδοζη  0,123635 

 

 

 

 

 

 

Πίνακαρ 18: Μεπιζμαηική Απόδοζη Chevron (CVX) 1912 

Μεπιζμαηική Απόδοζη: Chevron (CVX) 1912  

Date D EPS  

2007 0,58 8,77  

2008 0,65 11,67  

2009 0,67 5,24  

2010 0,71 9,48  

2011 0,77 13,44  

2012 0,88 13,32  

2013 0,98 11,09  

2014 1,02 10,14  

2015 1,07 2,45  

Average 0,814444444 9,511111111  

Μεπιζμαηική Απόδοζη  0,085631 
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Πίνακαρ 19: Μεπιζμαηική Απόδοζη Johnson & Johnson (JNJ) 1944 

Μεπιζμαηική Απόδοζη: Johnson & Johnson 

(JNJ) 1944 

 

Date D EPS  

2007 0,41 3,63  

2008 0,45 4,57  

2009 0,48 4,4  

2010 0,53 4,78  

2011 0,56 3,49  

2012 0,6 3,86  

2013 0,65 4,81  

2014 0,69 5,7  

2015 0,74 5,48  

Average 0,567777778 4,524444444  

Μεπιζμαηική Απόδοζη  0,125491 

 

 

 

 

Πίνακαρ 20: Μεπιζμαηική Απόδοζη Sysco (SYY) 1970 

Μεπιζμαηική Απόδοζη: Sysco (SYY) 1970  

Date D EPS  

2007 0,19 1,6  

2008 0,22 1,81  

2009 0,24 1,77  

2010 0,25 1,99  

2011 0,26 1,96  

2012 0,27 1,9  

2013 0,28 1,67  

2014 0,29 1,58  

2015 0,3 1,15  

Average 0,255555556 1,714444444  

Μεπιζμαηική Απόδοζη  0,14906 
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Πίνακαρ 21: Μεπιζμαηική Απόδοζη Stanley Black & Decker Inc (SWK) 1877 

Μεπιζμαηική Απόδοζη: Stanley Black & Decker 

Inc (1877) 

 

Date D EPS  

2007 0,305 4  

2008 0,315 3,84  

2009 0,325 2,79  

2010 0,335 1,32  

2011 0,41 3,97  

2012 0,45 5,3  

2013 0,495 3,09  

2014 0,51 0  

2015 0,535 4,76  

Average 0,408888889 3,23  

Μεπιζμαηική Απόδοζη  0,126591 

 

 

 

 

Πίνακαρ 22: Μεπιζμαηική Απόδοζη Ecolab Inc (ECL) 1936 

Μεπιζμαηική Απόδοζη: Ecolab Inc (ECL) 1936  

Date D EPS  

2007 0,119 1,7  

2008 0,133 1,8  

2009 0,151 1,74  

2010 0,16 2,23  

2011 0,181 1,91  

2012 0,208 2,35  

2013 0,241 3,16  

2014 0,289 3,93  

2015 0,335 3,32  

Average 0,201888889 2,46  

Μεπιζμαηική Απόδοζη  0,082069 
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