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Περίληψη 

 

Βασικό ερευνητικό αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η συγκέντρωση όλων των βασικών 

σύγχρονων μεθόδων αποτίμησης επιχειρηματικών μονάδων. Δίνεται βάση σε βασικές έννοιες, 

δείκτες και μεγέθη των εν λόγω μεθοδολογιών, εξηγείται η χρήση τους με λεπτομέρεια και 

παραδείγματα βρίσκοντας κάθε φορά τα όποια αρνητικά ή θετικά σημεία στην εφαρμογή τους ή 

την καταλληλότητα τους για κάθε περίπτωση. Γίνεται σύγκριση των επιμέρους μοντέλων και 

επιχειρείται επεξήγηση στις ελευθερίες και τους περιορισμούς της χρήσης τους.  

Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται οι εκτιμητικές μέθοδοι με την παρακάτω 

ομαδοποίηση: 

i. Μέθοδοι που βασίζονται στην προεξόφληση μελλοντικών χρηματοροών  

ii. Μέθοδοι που βασίζονται σε στοιχεία της αγοράς – μέθοδος των πολλαπλασιαστών 

(Multiples), 

iii. Μέθοδοι που βασίζονται σε λογιστικά δεδομένα. 

Από την ανάλυση των παραπάνω προκύπτουν σημαντικά αποτελέσματα που θα αναλυθούν 

αναλυτικότερα αργότερα αλλά σε γενικές γραμμές έχουν ως εξής. Οι μέθοδοι που 

βασίζονται σε λογιστικά δεδομένα αν και πολύ απλές στην εφαρμογή τους ωστόσο 

παραμερίζουν την μελλοντική δυναμική, την ανάπτυξη και τις δυνατότητες των 

επιχειρήσεων. Από την άλλη μεριά η μέθοδος των πολλαπλασιαστών ενώ είναι επίσης 

εύκολη στην εφαρμογή παρουσιάζει μία σειρά προβλημάτων που εφάπτονται στον εκάστοτε 

αναλυτή όπως η ευχέρεια του σε θέματα αναγνώρισης ταυτόσημων εταιριών, η γνώση του 

για θέματα κεφαλαιακής διάρθρωσης αλλά και λογιστικών πολιτικών αλλά και βαθειάς 

γνώση των θεμελιωδών μεγεθών που τις διακρίνουν. Οι πιο έμπιστες μέθοδοι εμφανίζονται 

να είναι εκείνες που ασχολούνται με την προεξόφληση μελλοντικών χρηματοροών. 

Ξεπερνούν το πρόβλημα επηρεασμού τους από τα δεδομένα των λογιστικών καταστάσεων 

που μπορούν να χειραγωγηθούν και μερικώς το πρόβλημα των εσφαλμένων εκτιμήσεων και 

πληροφοριών του εκτιμητή. Στον αντίποδα βρίσκεται η δυσκολία που παρουσιάζουν στην 

εφαρμογή τους καθώς πολλές φορές απαιτούνται πολύπλοκοι υπολογισμοί σε πολλά 

επίπεδα, υποθέσεις διαφόρων ειδών και στάθμιση ή πρόβλεψη μεταβλητών οπότε έυκολα 

μπορεί κανείς να οδηγηθεί σε εσφαλμένα αποτελέσματα. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας 

γίνεται μία εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων για την χρήση τους στην πραγματικότητα με 
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την προσπάθεια αποτίμησης της εταιρίας “Microsoft” αλλά και σύγκρισης τους με την αξία 

που πιστεύει η αγορά οτί έχει την στιγμή που συγγράφεται η εργασία η εταιρία αυτή. 

Συμπερασματικά καταλήγουμε στο ότι δεν υπάρχει κάποια τέλεια και ολοκληρωμένη 

μέθοδος η οποία αυτοτελώς θα μπορούσε να μας δώσει μία ακριβή εκτίμηση της αξίας μιας 

εταιρίας αλλά αντιθέτως θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται όλες σε μία προσπάθεια καλύτερης 

εξερεύνησης αυτού του πολύπλευρου ζητήματος αλλά και αξιολόγησης όλων των 

αφώτιστων πλευρών του. Ο τελικός εκτιμητής είναι πάντα εκείνος που θα πρέπει να 

αποφασίσει σε ποια μέθοδο θα δώσει το περισσότερο βάρος αλλά και ποια είναι εκείνα τα 

υποκειμενικά στοιχεία που απαρτίζουν την εκάστοτε ανάλυση τα οποία θα ερμηνεύσει με 

βάση την προηγούμενη εμπειρία του αλλά και την γενικότερη γνώση του για την κατάσταση 

της αγοράς την στιγμή που θα πραγματοποιηθεί η μελέτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Γενικά 

Ένα από τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εποχή που ξεκίνησαν να λειτουργούν μέσα σε 

ένα καλά οργανωμένο θεσμικό οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο σαν αυτοτελείς οντότητες οι 

οικονομικές μονάδες ή επιχειρήσεις ήταν αυτό της αποτίμησης τους, δηλαδή της διαδικασίας 

εκτίμησης της αξίας τους την στιγμή εκείνη. Ενώ αρχικά ο αριθμός τους ήταν περιορισμένος και 

συνήθως προσανατολιζόταν στην οικογενειακή στελέχωση και συνέχιση από γενιά σε γενιά 

πλέον έχουμε περάσει σε πιο πολύπλοκα σχήματα με σύνηθες το φαινόμενο μία επιχείρηση να 

αποτελείται απο χιλιάδες εργαζομένους, να διοικείται από διάφορες συνθέσεις μετόχων και 

ιδιοκτητών, να πουλάει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της παγκοσμίως και να δραστηριοποιείται 

σε παραπάνω από μία χώρα ή ήπειρο. Είναι χαρακτηριστικό όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 

1.1 οτί σύμφωνα με την παγκόσμια τράπεζα το 2007 είχαμε σε διεθνές επίπεδο 401 περίπου 

καινούριες εγγραφές επιχειρήσεων ανά χίλιους κατοίκους αν και η τάση αυτή ανακόπηκε λόγω 

της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και το 2014 ανήλθαν σε μόλις 42. 

 

Διάγραμμα 1.1 Πυκνότητα νέων επιχειρήσεων/1000 κατοίκους 

                                                      
1,2 World Bank's Entrepreneurship Survey and database  
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Ωστόστο πολλαπλασιαζόμενο το μέγεθος με τον παγκόσμιο πληθυσμό καταλαβαίνουμε την 

τάξη μεγέθους για την οποία γίνεται λόγος. Είναι οπότε προφανής η ανάγκη να υπάρξει κάποια 

αποτίμηση και αξιολόγηση για τις εταιρίες αυτές για μία πληθώρα λόγων όπως η εξαγορά τους, 

η πώληση τους, για συγχωνεύσεις, για φόρους κληρονομιάς ή για φόρους κερδών κεφαλαίου 

(capital gains). Γενικά η αποτίμηση παρουσιάζει δυσκολίες στις μη εισηγμένες εταιρίες καθώς οι 

εισηγμένες έχουν τιμή διαπραγμάτευσης μετοχής.  Δεν είναι όμως χωρίς δυσκολίες η αποτίμηση 

αυτών διότι για παράδειγμα χρειάζεται να γίνει έγκυρη πρόβλεψη τιμών κάτι το οποίο 

διακατέχεται απο τις αντικειμενικές δυσκολίες πρόβλεψης γενικότερα. Επίσης η αποτίμηση για 

κάποια επιχείρηση έγκειται και στην αντικειμενικότητα του εκτιμητή. Αν για παράδειγμα 

εκτιμητής είναι ο κάτοχος της επιχείρησης ή κάποιος του στενού του περιβάλλοντος θα 

προσπαθήσει να προσάψει σε αυτήν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξία καθότι πέραν της 

ανιτκειμενικής διαβλέπει σε αυτήν και μία συναισθηματική, απόρροια του κόπου, των θυσιών 

του χρόνου και της αγάπης που έχει επενδύσει σ’ αυτήν κάτι το οποίο δεν μετράται με καμία 

μέθοδο. Αν από την άλλη μεριά εκτιμητής είναι κάποιος μέτοχος ή υποψήφιος επενδυτής το 

μόνο για το οποίο θα ενδιαφεθεί είναι η μελλοντική απόδοση που θα λάβει για το κόστος της 

αρχικής του επένδυσης.  

Για να γίνει δυνατή η διαδικασία της εκτίμησης θα πρέπει να συντρέχουν κάποιες ικανές ή/και 

αναγκαίες προϋποθέσεις. Κατ’ αρχάς θα πρέπει να είναι ξεκάθαρος ο λόγος για τον οποίο 

θέλουμε να κάνουμε εκτίμηση αλλά και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες θα γίνει κάτι το οποίο 

είναι γνωστό ως standards of value. Οι προϋποθέσεις της αξίας (premise of value) τονίζουν οτί 

η εκτίμηση γίνεται με βάση τις παρούσες συνθήκες και όχι αν κάτι αλλάξει, δηλαδή η λειτουργία 

της επιχείρησης πρέπει να συνεχίσει ως έχει ωστέ η εκτίμηση να είναι έγκυρη. Σχετικά με την 

πρώτη προϋπόθεση θα συναντήσουμε τους παρακάτω όρους: 

 Αγοραία ή χρηματιστηρική αξία (Fair market value): Η αξία που δίδεται σε μία 

εταιρία μεταξύ ενός αγοραστή και ενός πωλητή που έχουν πλήρη επίγνωση όλων των 

εμπλεκομένων παραγόντων,  

 Αξία επένδυσης (Investment value): Η αξία που έχει η εταιρία για έναν συγκεκριμένο 

επενδυτή. 

 Εσωτερική αξία (Intrinsic value): Η αξία που προσδιορίζεται για την επιχείρηση και 

απορρέει από την σε βάθος γνώση του αναλυτή για την κατάσταση της την κατάσταση 

της αγοράς, τα περουσιακά της στοιχεία αλλά και τις μελλοντικές της δυνατότητες.   
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Σχετικά με τις προϋποθέσεις της αξίας οι όροι που έχουν βαρύτητα είναι οι εξής: 

 Αξία ενεργής οικονομικής οντότητας (going concern value): Αξία μίας 

επιχείρησης η οποία συνεχίζει να λειτουργεί με την ίδια ακριβώς μορφή. 

  Σύνθεση των περουσιακών στοιχείων (assemblage of assets): Περουσιακά 

στοιχεία στην κατοχή της εταιρίας τα οποία δεν συμμετέχουν στην παραγωγική 

διαδικασία 

 Ομαλή διάθεση (orderly disposition): Αξία των περουσιακών στοιχείων που 

ανταλλάζονται και πωλούνται ξεχωριστά και δεν συμμετέχουν στην παραγωγική 

διαδικασία 

 Ρευστοποίηση (liquidation): Αξία των περουσιακών στοιχείων που πωλούνται σε 

περίπτωση διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης. 

Οι καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρίσκεται ένα περουσιακό στοιχείο στην 

αποτίμηση είναι οι εξής 

 Σε χρήση (In use): Όταν ένα πετουσιακό στοιχείο δίνει την μέγιστη αξία σε 

αυτούς που συμμετέχουν στην αγοραπωλησία μέσω της χρήσης του σε 

συνδυασμό με άλλα περουσιακά στοιχεία 

 Σε ανταλλαγή (In exchange): Όταν ένα περουσιακό στοιχείο δίνει την 

μεγαλύτερη αξία όντας μόνο του κατά κύριο λόγο.   

Οι εκτιμήσεις ενδέχεται να διαφέρουν αρκετά ανάλογα με το ποιες προϋποθέσεις από τις 

παραπάνω θα επιλεχθούν απο τους εμπλεκόμενους στην συμφωνία. Οι προϋποθέσεις αυτές κατά 

πάσα πιθανότητα δεν αντικατροπτίζουν τις πραγματικές συνθήκες της αγορά στην οποία γίνεται 

η συναλλαγή, Ωστόσο λαμβάνονται υπόψιν ωστέ να διατηρηθεί ένα σταθερό πλαίσιο ανάλυσης, 

μετά την εφαρμογή γενικά παραδεκτών τεχνικών αποτίμησης, το οποίο θα επιτρέπει την 

σύγκριση εταιριών που βρίσκονται σε παρόμοιες συνθήκες.  

Γίνεται λοιπόν κατανοητό οτί οι όλες οι τεχνικές αυτές μαζί με τις προϋποθέσεις βοηθούν ακόμα 

και τις διοικήσεις των εταιριών να συγκαταλέγουν στην διαδικασία κάθε απόφασης τους την 

ενδεχόμενη καταστροφή ή δημιουργία αξίας από τις πράξεις τους καθώς γίνονται σαφής σε κάθε 

περίπτωση οι πηγές τους. 
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1.2 Αντικειμενικοί σκοποί 

 

Για την διαδικασία της αποτίμησης υπάρχει μεγάλη ποικιλία επιλογών όσο αφορά το μοντέλο 

που θα επιλεχθέι και το κατά πόσο αυτό θα είναι στενά μαθηματικό η πιο χαλαρό και βασισμένο 

σε εμπειρικές παρατηρήσεις. Ωστόσο αυτά που έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα και προσδίδουν 

εγκυρότητα και είναι εκείνα τα μοντέλα που βασίζονται σε πιο σύγχρονες επιστημονικές 

μεθόδους χωρίς αυτο να παραγκωνίζει την συμβολή των περισσότερο παραδοσιακών. 

Σκοπός του παρόντος έργου είναι η αποτύπωση και παρουσίαση του σημερινού τοπίου πάνω στο 

οποίο γίνεται η αποτίμηση εταιριών έχοντας κατά νου α) οτί οι μέθοδοι αυτές αλλάζουν και 

μπορούν να μεταβληθούν από αναλυτή σε αναλυτή και από περίοδο σε περίοδο, β) η εκτίμηση 

είναι μέθοδος υποκειμενική και πολύπλευρη αλλά θα μείνουμε στην στενή μαθηματική της 

έννοια για να μην υποσκάψουμε την αντικειμενικότητα της και γ) η έκταση της ανάλυσης κάθε 

μεθόδου δεν αντιστοιχεί στην σημαντικότητα της αλλά στο ενδιαφέρον και μόνο του 

συγγραφέως. Γίνεται μια ανάλυση με όσο το δυνατόν λεπτομερές τρόπο για την κάθε μέθοδο, 

αντιπαραθέτοντας τες τονίζοντας τα σημεία προσοχής αλλά και τις δυνατότητες και 

περιορισμούς τους.  

 

1.3 Μεθοδολογία 

 

Για την παρούσα εργασία συλλέχθηκαν στοιχεία και άρθρα τόσο από πηγές του διαδικτύου όσο 

και από συγγράματα και δημοσιεύσεις καθηγητών ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων αλλά 

και ανθρώπων της επιχειρηματικής ζωής που αναφέρονται στην βιβλιογραφία. Αφού 

αξιολογήθηκαν για την εγκυρότητα τους ομαδοποιήθηκαν ωστέ να γίνει πιο συγκεκριμένο το 

περιεχόμενο τους και κατηγοριοποιήθηκαν ωστέ να γίνει πιο εύκολη η παρουσίαση τους αλλά 

και για να υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή και συνέχεια στην σκέψη του αναγνώστη.  

Για να είναι πιο ευανάγνωστο το περιεχόμενο επίσης έγινε διασαφήνιση επιλεκτικά όσων όρων 

κρίθηκε αναγκαίο και πιο πιθανό να μην έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν κάποιος που δεν έχει 

ασχοληθεί με την αποτίμηση. Ωστόσο κάποιο όροι ενώ έχουν γενικότερα διαφορετική έννοια 
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στην καθημερινή τους χρήση επαναπροσδιορίζονται στο παρόν σύγγραμα ωστέ να βοηθούν την 

ανάλυση και επεξήγηση των μοντέλων. 

 

 

1.4 Δομή της εργασίας 

 

Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μία εισαγωγή στο περιεχόμενο της εργασίας, το αντικείμενο 

μελέτης της και την αναμενόμενη συμβολή της στην βιβλιογραφία. Ο αναγνώστης εισάγεται σε 

κάποιες βασικές έννοιες αλλά και στις ρίζες του προβλήματος της αποτίμησης. Πέραν του 

πρώτου κεφαλαίου οι μέθοδοι παρουσιάζονται σε φθίνουσα σειρά ξεκινώντας από την πλέον 

επιστημονική και παραδεκτή και καταλήγοντας στις λιγότερο παραδεκτές. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι μέθοδοι εκτίμησης που βασίζονται στην προεξόφληση 

μερισμάτων, αναπτύσσονται τα διαφορετικά μοντέλα και οι παραλλαγές τους και δίνονται 

παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση τους. 

Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται με την μέθοδο των πολλαπλασιαστών. Παρουσιάζονται οι πιο 

βασικοί πολλαπλασιαστές, αναφέρονται οι εφαρμογές τους, τα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα της χρήσης τους αλλά δίνονται και παραδείγματα χρήσης τους ωστέ να γίνουν 

πιο χρηστικοί. 

Το τέταρτο κεφάλαιο αποτελείται από τις παραδοσιακές μεθόδους αποτίμησης που δεν 

ακολουθούν αυστηρά μαθηματικές οδούς αλλά βασίζονται πιο πολύ στις λογιστικές καταστάσεις 

και στην διορατικότητα και εμπειρία του αναλυτή για να αντλήσει απο αυτές το επιδιωκόμενο 

αποτέλεσμα. 

Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μία εφαρμογή της παραπάνω θεωρίας για την 

εκτίμηση της εταιρίας Microsoft με αναλυτική παρουσίαση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων της, των δεικτών της αλλά και στατιστικών της, και χρήση του οικονομετρικού 

προγράμματος E-VIEWS για να διεξαχθούν προβλέψεις για ορισμένες από αυτές και χρήση τους 

στα μαθηματικά μοντέλα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ 

 

2.1 Μέθοδος προεξόφλησης μερισμάτων - Εισαγωγή 

 

Η μέθοδος προεξόφλησης μερισμάτων χρησιμοποιείται από υποψήφιους επενδυτές για τον 

προσδιορισμό της εσωτερικής αξίας της επιχείρησης ( ή μετοχής κλπ) , μιας αξίας δηλαδή η 

οποία θα είναι «δίκαιη» και η οποία θα προέρχεται από την θεμελιώδη ανάλυση της. Η μέθοδος 

αυτή υπολογίζεται προεξοφλώντας μελλοντικές ταμειακές ροές ή αναμενόμενα εισοδήματα μιας 

επιχείρησης (ή μετοχής), στην σημερινή ή παρούσα τους αξία. Με άλλα λόγια η παρούσα αξία 

αντιπροσωπεύει την σημερινή αξία όλων των μελλοντικών ταμειακών ροών. Για παράδειγμα 1$ 

σήμερα αξίζει παραπάνω από 1$ σε πέντε χρόνια από τώρα εξαιτίας της χρονικής αξίας του 

χρήματος. Οπότε οι επενδυτές θα προτιμούσαν να έχουν μεγαλύτερα ποσά σήμερα παρά να 

περιμένουν για αβέβαιες μελλοντικές χρηματικές ροές χωρίς να αποζημιωθούν για την ανάληψη 

του ρίσκου. Η μέθοδος αντιλαμβάνεται τα μελλοντικά μερίσματα σαν μία ράντα την οποία 

προεξοφλεί στο σήμερα, οπότε για να χρησιμοποιηθεί θα πρέπει η επιχείρηση να καταβάλει 

συστηματικά μέρισμα. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές παραλλαγές του τύπου ωστόσο 

θ’ασχοληθούμε με τις πιο σημαντικές. Έστω οτι θέλουμε να υπολογίσουμε την αξία μιας 

επιχείρησης για n επόμενα χρόνια. Η αξία της δίνεται από τον τύπο 

 

V = ∑
𝐷𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

ή 

V =
𝐷1

1 + 𝑟
+

𝐷2

(1 + 𝑟)2
+

𝐷3

(1 + 𝑟)3
+

𝐷4

(1 + 𝑟)4
+ ⋯ +

𝐷𝑛

(1 + 𝑟)𝑛
 

 

Όπου V είναι η σημερινή αξία της επιχείρησης , 𝑫𝟏 είναι το μέρισμα της χρονίας 1, 𝑫𝟐 το 

μέρισμα της χρονιάς 2 κλπ, και r είναι η απαιτούμενη απόδοση ή το επιτόκιο προεξόφλησης. 
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Ωστόσο όπως είναι προφανές απο τον τύπο για να έχουμε αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι 

γνωστά ή υπολογίσιμα τα μερίσματα όλων των επόμενων χρόνων ή έστω αυτών που μας 

ενδιαφέρουν. Κάτι τέτοιο είναι δύσκολο ή ανέφικτο στις περισσότερες των περιπτώσεων ή και 

να είναι δυνατό η ακρίβεια των υπολογισμών μπορούν να τεθούν υπό αμφισβήτηση.  

 

 

2.2 Constant Growth Model ή Gordon Growth Model (GGM) 

 

Για να ξεπεραστεί το παραπάνω εμπόδιο ο Gordon Myron δημοσίευσε το 1959 ένα 

μοντέλο το οποίο υποθέτει οτί η επιχείρηση αναπτύσσεται με έναν μικρό αλλά σταθερό 

ρυθμό g. Το μοντέλο έχει καλύτερη εφαρμογή σε μεγάλες σταθερές επιχειρήσεις με 

συνεπή κέρδη και μερίσματα. Ωστόσο μπορεί να εφαρμοσθεί και σε μικρότερες οι οποίες 

αυξάνουν τα κέρδη και τα μερίσματα τους με σταθερό όμως ρυθμό. Σ’αυτές τις 

περιπτώσεις θα ισχύει: 

 

V =
𝐷1

𝑟 − 𝑔
 

 

Όπου V η αξία της επιχείρησης, 𝑫𝟏 το μέρισμα της επόμενης χρονιάς, r η απαιτούμενη 

απόδοση και g ο ρυθμός αύξησης των μερισμάτων. Προφανώς για να έχει νόημα ο τύπος 

θα πρέπει  𝒓 >  𝒈 . 

Στον παραπάνω τύπο τα μερίσματα είναι γνωστά και ο ρυθμός μεγέθυνσης μπορεί να 

υποτεθεί. Ωστόσο το επιτόκιο προεξόφλησης πρέπει να υπολογιστεί για να έχουμε 

μεγαλύτερη ακρίβεια στα αποτελέσματα. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω του πολύ γνωστού 

Capital Asset Pricing Model ή CAPM το οποίο διατέινεται ότι: 

 

𝑅𝑒 =  𝑅𝑓 +  𝛽(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓)3 

 

‘Οπου το Rf είναι το ακίνδυνο επιτόκιο, το οποίο συνήθως λαμβάνεται από χρεόγραφα 

ελάχιστου κινδύνου όπως τα 10ετή ή 20ετή ομόλογα δημοσίου, Rm η απόδοση της 

                                                      
3 CFA Institute, Equity asset valuation,1st edition, σελ. 48-49  
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αγοράς και Rm-Rf είναι το risk premium, δηλαδή η έξτρα απόδοση ή το επιτόκιο εκείνο 

που θα παρακινήσει τους επενδυτές να διακρατήσουν κάποιο χρεόγραφο που φέρει 

κίνδυνο και να μην επενδύσουν στο τελείως ακίνδυνο. Ο συντελεστής beta μπορεί να 

υπολογιστεί και θεωρείται γνωστός και αντιπροσωπεύει την μεταβλητότητα του 

εξεταζόμενου στοιχείου σε σχέση με τις μεταβολές της υπόλοιπης αγοράς. Ένας 

συντελεστής β=1 σημαίνει οτί η μετοχή ακολουθεί ακριβώς τις διακυμάνσεις της αγοράς, 

αν β<1 σημαίνει ότι οι διακυμάνσεις τις μετοχής είναι μικρότερες της αγοράς και 

αναλογικά αν β>1 σημαίνει οτί η μετοχή αντιδράει περισσότερο από αυτό που είναι 

αναμενόμενο σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά. 

Για παράδειγμα έστω μια εταιρεία με τελευταίο μέρισμα $0.92 και ρυθμό ανάπτυξης 

7.5% . Το επόμενο μέρισμα αναμένεται να είναι 0.92*1.075= $0.99 . Με ένα υποθετικό 

β=0.97 , Rf=5.7% και Rm=9.9% , τότε η απαιτούμενη απόδοση είναι 

r=0.057+0.97(0.099-0.057)=0.098=9.8% (περίπου) 

‘Αρα σύμφωνα με το GGM η αξία της μετοχής είναι V=0.99/9.8-7.5=$43.04 . 

Συγκρίνοντας την αξία αυτή με την τρέχουσα αξία της μετοχής στο χρηματιστήριο 

μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα για το αν η μετοχή είναι υπερτιμημένη ή 

υποτιμημένη και να προχωρήσουμε σε πώληση ή αγορά της αντίστοιχα. 

 

2.3 Two-Stage Dividend Discount Model 

 

Επιχειρώντας να εξετάσουμε μία άλλη κατάσταση στην οποία ο ρυθμός μεγέθυνσης μιας 

εταιρίας δεν παραμένει σταθερός αλλά μεταβάλλεται οδηγούμαστε σε πιο ρεαλιστικές 

υποθέσεις διότι οι επιχειρήσεις βιώνουν στην πραγματικότητα φαινόμενα οικονομικού 

κύκλου που συνοδεύονται απο ταχύτατους ρυθμούς στο στάδιο της ανάπτυξης, 

μικρότερους στο στάδιο της ωριμότητας και ίσως αρνητικούς στο τελευταίο στάδιο της 

ύπαρξης τους. Για να συμπεριληφθούν στην ανάλυση μας αυτά τα δεδομένα 

αναπτύχθηκαν τα μοντέλα δύο σταδίων στα οποία ακολουθείται ένας σταθερός ρυθμός 

ανάπτυξης 𝒈𝟎 από την χρονική στιγμή 𝒕𝟎 μέχρι την χρονική στιγμή 𝒕𝟏, και ένας 

διαφορετικός ρυθμός ανάπτυξης έστω 𝒈𝟏 από την 𝒕𝟏 και ύστερα όπως φαίνεται στο 

διάγραμμα 1.1 
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                                𝒈𝟎                                                                𝒈𝟏 

 

    𝑡0                                                              𝑡1                            

Διάγραμμα 2.1 Διαφορετικοί ρυθμοί ανάπτυξης σε διαφορετικές περιόδους. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η παρούσα αξία όλων των μελλοντικών μερισμάτων θα 

δίνεται από τον τύπο : 

 

P = Παρούσα αξία των μερισμάτων μέχρι την στιγμή 𝒕𝟏 + Παρούσα αξία των 

μερισμάτων από 𝒕𝟏 ως το διηνεκές. 

 

Άρα    

𝑃 = ∑
𝐷0

(1 + 𝑟1)𝑡

𝑡1

𝑡0

+
𝐷1

(1 + 𝑟1)𝑡1(𝑟2 − 𝑔1)
 

 

Όπου 𝑫𝟎 και 𝑫𝟏 είναι τα μερίσματα στην πρώτη και δεύτερη χρονική περίοδο 

αντίστοιχα, 𝒓𝟏 η απαιτούμενη απόδοση στην πρώτη περίοδο και  𝒓𝟐 η απαιτούμενη 

απόδοση στην δεύτερη. 

Φυσικά τα παραπάνω μπορούν να εφαρμοσθούν αναλογικά και για παραπάνω περιόδους 

και ρυθμούς ανάπτυξης στο Three-Stage Discount Model ή και σε Multi-Stage Discount 

Models με ακόμα περισσότερες περιόδους και ρυθμούς μεγέθυνσης. 

 

2.4 Προβλήματα  

 

Υπάρχουν τρία σημαντικά προβλήματα με την εφαρμογή και εκτίμηση αξίας μετοχών 

των επιχειρήσεων με Multi-Stage Models. 

 Το πρώτο πρόβλημα είναι να καθοριστεί σωστά η διάρκεια της περίοδου για την 

οποία θα αλλάξει ο ρυθμός μεγέθυνσης καθώς ανατρέχοντας στους παραπάνω 

τύπους βλέπουμε οτί αυτο θα επηρεάσει την υπολογισμένη αξία. 
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 Δεύτερον μία βασική υπόθεση των υποδειγμάτων είναι οτί η μετάβαση από τον 

ένα ρυθμό μεγέθυνσης στον επόμενο γίνεται πολύ ξαφνικά καθώς την μία 

χρονική στιγμή «τρέχει» άλλος ρυθμός και την αμέσως επόμενη διαφορετικός. 

Κάτι τέτοιο όπως είναι φυσικό δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα στην οποία 

αναμένεται η μετάβαση αυτή να γίνει πιο αργά και η αλλαγή στους ρυθμούς να 

συμβεί με πιο ομαλό τρόπο 

 Τρίτον τα μοντέλα αυτά δίνουν μεγάλη βάση στα μερίσματα που πληρώνουν οι 

εταιρίες και άρα οι όποιες αλλαγές σε αυτά επιδρούν στο τελικό 

αποτέλεσμα.Ωστόσο δεν λαμβάνεται υπ’όψιν η μερισματική πολιτική και φυσικά 

είναι επόμενο οι εταιρίες να μην πληρώνουν σε κάθε περίπτωση ολόκληρο το 

μέρισμα το οποίο θα μπορούσαν ενδεχομένως να πληρώσουν με αποτέλεσμα 

αυτές οι οποίες το κάνουν να υποεκτιμούνται σε σχέση με άλλες που ακολουθούν 

διαφορετική πολιτική.   

 

2.5 The H-Model 

 

Το μοντέλο ενός σταδίου υποθέτει ένα σταθερό ρυθμό ανάπτυξης ενώ αυτά των δύο, 

τριών ή περισσοτέρων υποθέτουν διαφορετικούς ρυθμούς από το ένα στάδιο στο άλλο οι 

οποίοι όμως αλλάζουν αυθόρμητα και αφηρημένα, δηλαδή δεν ακολουθείται κάποιος 

κανόνας ή μοτίβο στην αύξηση ή μείωση του ρυθμού. Το Η-Model χρησιμοποιείται για 

την αξιολόγηση ενός χρεογράφου και υποθέτει οτί η αλλαγή στους ρυθμούς μεγέθυνσης 

γίνεται με γραμμικό τρόπο.Αν παραστήσουμε με  𝒈𝟎 τον αρχικό ρυθμό ανάπτυξης και με 

𝒈𝟏 τον ρυθμό ανάπτυξης μετά από ένα χρονικό σημείο, η όλη μετάβαση από τον έναν 

στον άλλο υποθέτουμε οτί διήρκησε 2H χρόνια το μισό της οποίας είναι Η. Σ’αυτή την 

περίπτωση η αξία δίνεται από τον τύπο : 

 

𝑉 =
𝐷1(1 + 𝑔0)

r − 𝑔0
+

𝐷1𝐻(𝑔1 − 𝑔0)

r − 𝑔0
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2.6 ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ – DISCOUNTED CASH FLOW 

MODEL (DCFM) 

 

Η μέθοδος προεξόφλησης ταμειακών ροών χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της 

ελκυστικότητας μιας υποψήφιας επενδυτικής ευκαιρίας. Η μέθοδος DCFM χρησιμοποιεί 

μελλοντικές ταμειακές ροές τις οποίες προεξοφλεί στην σημερινή τους αξία τις οποίες 

χρησιμοποιεί για να εκτιμήσει την δυναμικότητα μίας επένδυσης. Κατόπιν τις συγκρίνει 

με το κόστος της εν λόγω επένδυσης. Εάν οι αποδόσεις είναι υψηλότερες του κόστους 

τότε η εν λόγω επένδυση έχει μεγάλη πιθανότητα να επιλεχθεί σαν κερδοφόρα. Το 

βασικό μοντέλο προεξόφλησης μελλοντικών ταμειακών ροών για n περιόδους θα έχει ως 

εξής :  

 

𝐷𝐹𝐶 =
𝐶𝐹1

1 + r
+

𝐶𝐹2

(1 + r)2
+ ⋯ +

𝐶𝐹𝑛

(1 + r)𝑛
 

Όπου CF είναι η ταμειακή ροή της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, και r το επιτόκιο 

προεξόφλησης. Στην συγκεκριμένη περίπτωση σαν επιτόκιο προεξόφλησης 

χρησιμοποιείται το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης ή WACC. 

Στην περίπτωση φυσικά που μετά την τελευταία περίοδο αξιοποίησης υπάρχει τελική 

αξία (terminal value) η οποία μπορεί με κάποιο τρόπο να ρευστοποιηθεί ή να 

αξιοποιηθεί γενικότερα ο παραπάνω τύπος μετατρέπεται ως εξής : 

 

 

𝐷𝐹𝐶 =
𝐹𝐶𝐹1

1 + r
+

𝐹𝐶𝐹2

(1 + r)2
+ ⋯ +

𝐹𝐶𝐹𝑛

(1 + r)𝑛
+

𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒

(1 + r)𝑛
 

Ή 

𝐷𝐹𝐶 =
𝐹𝐶𝐹1

1 + r
+

𝐹𝐶𝐹2

(1 + r)2
+ ⋯ +

𝐹𝐶𝐹𝑛−1

(1 + r)𝑛−1
+

𝐹𝐶𝐹𝑛

𝑟 − 𝑔

(1 + r)𝑛
4 

 

 

                                                      
4 Patrick A. Gaughan, Merges, Acquisitions and corporate restructurings, fourth edition σελ. 536 
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Επειδή λοιπόν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το WACC ως επιτόκιο προεξόφλησης 

των παραπάνω χρηματοροών θα πρέπει να υπολογιστεί αυτοτελές και εξειδικεμένα για 

την κάθε επιχείρηση. Αυτό δίνεται από τον γενικό τύπο : 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = r𝑒

E

E + D
+ r𝑑(1 − 𝑇𝑐)

D

E + D
 

Όπου 

𝐫𝒆 = Κόστος ιδίων κεφαλαίων 

𝐫𝒅 = Κόστος δανειακών κεφαλαίων 

𝑻𝒄 = Εταιρικοί φόροι 

𝜠 = Η αγοραία αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας 

𝑫 = Η αγοραία αξία του χρέους της εταιρίας 

 

Οπότε από τα παραπάνω γίνεται προφανές οτι ο λόγος  
𝐄

𝐄+𝐃
 παριστά το ποσοστό των 

ιδίων κεφαλαίων με τα οποία η επιχείρηση χρηματοδοτεί τις δραστηριότητες της και  
𝐃

𝐄+𝐃
 

είναι το ποσοστό του χρέους που χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να συνεχίσει την 

λειτουργία της. 

Οι παραπάνω τύποι ισχύουν όταν τα διαστήματα καθώς και τα cash flows είναι 

ευδιάκριτα μεταξύ τους και μπορούν εύκολα να ταξινομηθούν και να κατηγοριοποιηθούν 

ανάλογα με την περίοδο στην οποία ανήκουν.Ωστόστο αυτό δεν είναι πάντα εύκολο 

οπότε για τις πιο ακραίες περιπτώσεις στις οποίες έχουμε συνεχόμενα cash flows ο 

κατάλληλος τύπος είναι : 

 

𝐷𝐹𝐶 = ∫ 𝐶𝐹𝑡

𝑡

0

𝑒−𝜆𝑡𝑑𝑡 

Όπου λ=log(1+r) 
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2.6.1 Two-Stage Free cash flow model5 

 

Σε μία παραλλαγή του το μοντέλο περιέχει εκτός από το ενεργητικό, τις υποχρεώσεις που 

φέρουν τόκους και αποτελείται τόσο από το βασικό μοντέλο προεξόφλησης των 

ελέυθερων χρηματοροών αλλά και από το μοντέλο EVA. Σε αυτή την περίπτωση το 

μοντέλο περιγράφεται από το τύπο: 

 

𝐸𝑉𝑡 = ∑
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡+𝜏

∏ (1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶1+𝑗)𝜏
𝑗=1

𝑇

𝜏=1

+
FCFF𝑇+1

WACC𝑇+1 − 𝑔
∗

1

∏ (1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑡+𝑗)𝑇
𝐽=1

 

 

 

2.7 ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - RESIDUAL INCOME MODEL 

(RIM) 

 

Μία από τις μεθόδους που στο ευρύ κοινό δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή, ωστόσο όταν πρόκειται 

για εκτίμηση αξίας εταιριών χρησιμοποιείται ευρέως από τους αναλυτές είναι αυτή του 

υπολειμματικού εισοδήματος ή αλλιώς RIM η οποία έχει τις ρίζες της στα τέλη του 1800 και πιο 

συγκεκριμένα στον Alfred Marshall . Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί το υπολειμματικό εισόδημα, 

δηλαδή το εισόδημα που μένει από αυτό που παράγει η εταιρία αφού αφαιρέσουμε το 

πραγματικό κόστος κεφαλαίου. Στις περισσότερες αναλύσεις στο επιτόκιο συμπεριλαμβάνεται 

μόνο το κόστος δανεισμού, στην συγκεκριμένη όμως λαμβάνεται υπ’όψιν και το κόστος των 

ιδίων κεφαλαίων, όπως η απόδοση μερισμάτων κ.α. Η γενική ιδέα είναι οτί οι επενδυτές πρέπει 

να αποζημιωθούν με κάποιο τρόπο για τον κίνδυνο της επένδυσης τους άσχετα αν αυτό 

προβλέπεται νομικά ή όχι. Με λίγα λόγια πρόκειται για το κόστος ευκαιρίας των κατόχων 

μετοχών, ή αλλιώς shareholders . Επομένως για να δημιουργηθεί αξία για τους κατόχουν 

μετοχών η διοίκηση της επιχείρησης πρέπει να τους δώσει πίσω αξία τουλάχιστον ίση με το 

κόστος της. Η μέθοδος προσπαθεί να προσαρμόσει τα μελλοντικά έσοδα της εταιρίας ωστέ να 

ανταποκριθούν και σε εκείνα τα κόστη που έτσι και αλλιώς στην πραγματικότητα υφίστανται 

                                                      
5 Christian Petersen & Thomas Plenborg, The implementation and application of firm valuation models, σελ 5-7 
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και άρα να δώσει μία πιο ακριβή εικόνα για την πραγματική της αξία. Για να προχωρήσουμε 

στην ανάλυση μας πρέπει να εισάγουμε δύο βασικές έννοιες. 

 Επιβάρυνση Καθαρής Θέσης = Μετοχικό κεφάλαιο * Κόστος μετοχικού κεφαλαίου 

  Υπολειμματικό εισόδημα = Καθαρά έσοδα – Επιβάρυνση Καθαρής Θέσης 

Για να γίνουν ευκολότερα κατανοητές οι παραπάνω έννοιες θα δώσουμε το εξής παράδειγμα. 

Έστω οτί μία επιχείρηση δηλώνει καθαρά έσοδα της τάξης των 100.000 ευρώ. Η επιχείρηση 

όμως διατήρησε την κεφαλαιακή της δομή με ιδία κεφάλαια της τάξης του 1.000.000 ευρώ με 

απαιτούμενη απόδοση 11%. Η επιβάρυνση της άρα θα ειναι : 1.000.000*0.11=110.000 ευρώ. 

Συνεπώς το υπολειμματικό της εισόδημα ανέρχεται σε 100.000-110.000= -10.000ευρώ. Αμέσως 

γίνεται αντιληπτό οτί ενώ η συγκεκριμένη επιχείρηση μπορεί να δήλωσε κερδοφορία στην 

ουσία, δεν θα πρέπει να αποτελεί ελκυστική πρόταση επένδυσης εξαιτίας του αρνητικού 

υπολειμματικού εισοδήματος για το συγκεκριμένο βέβαια επίπεδο απαιτούμενης απόδοσης. Αν 

αυτό για κάποιο λόγο άλλαζε και γινόταν π.χ. 9% τότε το υπολειμματικό εισόδημα θα ανερχόταν 

σε 100.000- 1.000.000*0.09=10.000ευρώ και άρα παραμένει υγιής η επένδυση.  

Μετά την κατανόηση αυτών των εννοιών μπορούμε να προχωρήσουμε στην διατύπωση του 

γενικού τύπου για τον υπολογισμό της αξίας μίας μετοχής. 

 

𝑉 = BV + ∑
𝑌𝐸𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

∞

𝑡=1

 

 

Όπου  

BV=Λογιστική αξία της μετοχής 

r = το κόστος ιδίων κεφαλαίων 

Στον παραπάνω τύπο υποθέτεται οτί η επιχείρηση διασχίζει το στάδιο της ωριμότητας ή μιας 

σταθερούς ανάπτυξης. Ωστόσο για να συμπεριληφθεί στην ανάλυση πιθανή τελική αξία 

αναπτύχθηκε το μοντέλος της αέναης ανάπτυξης ή Perpetual Growth Model το οποίο υποθέτει 

έναν ρυθμό ανάπτυξης g απο την χρονιά m και ύστερα.Σ’αυτή την περίπτωση η τελική αξία ή 

Terminal Value  υπολογίζεται ως εξής : 

𝑇𝑉𝑚 =
RI𝑚

r − g
 

Όπου RI = το υπολειμματικό εισόδημα. 
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Έτσι το παραπάνω μοντέλο μεταβάλλεται σε  

  

𝑉 = BV + ∑
𝑌𝐸𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
+

𝑇𝑉𝑚

(1 + 𝑟)𝑚−1

𝑚−1

𝑡=1

 

 

Για να κατανοήσουμε καλύτερα την μέθοδο θα δούμε το παρακάτω παράδειγμα. 

Παράδειγμα 2.1  

 Έστω μία επιχείρηση με τα εξής χαρακτηριστικα :  

 

Total Assets                                                                                                870.000 € 

Φόρολ. Συντελεστής                                                                                         30% 

Ιδία Κεφάλαια                                                                                                  40% 

Δανειακά κεφάλαια                                                                                          60% 

Rd                                                                                                                    5.4% 

Rcapm                                                                                                            13.5% 

 

 

EBIT                                                                                                          115.000 € 

-Τόκοι                                                                  [(870.000*0.6)*0.054] =28.188 € 

ΕΒΤ                                                                                                             86.812 € 

-Φόροι                                                                          86.812 * 30% = 26.043,60 € 

Net Income                                                                                             60.768,40 € 

-Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων                                [(870.000*0.4)*0.135] =46.980 € 

Residual Income                                                                                   13.788,40 € 

  

 

  

Αριθμός μετοχών                                                                                                13.000 

Earnings Per Share                                                        60.768,40/13.000 = 4.67 € 

Book Value of Shares                                           (870.000*0.4)/13.000 = 26.77 € 

Residual Income Per Share                                           13.788,40/13.000 = 1.06 € 
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Share Value                                                                                               34.63 € 

 

𝑉 = BV + ∑
𝑌𝐸𝑡

(1+𝑟)𝑡
∞
𝑡=1  = 26.77+

4.67−0.135∗26.77

0.135
= 34.63€ 

Αφού Residual Income per Share = Earnings per share – required return on equity * book value 

per share ή 𝛶𝛦𝑡 =  𝐸𝑃𝑆 –  𝑟𝐵𝑉 

 

 

Αρκετές είναι οι φορές που συνδέεται το υπολειμματικό εισόδημα με τον δείκτη της απόδοσης 

ιδίων κεφαλαίων ή ROE. Παίρνοντας την τελευταία εξίσωση έχουμε : 

 

𝑅𝐼𝑡 = 𝐸 − 𝑟𝐵 

Ό𝜇𝜔𝜍  𝑅𝑂𝐸 =
𝐸

𝐵
 , ά𝜌𝛼  𝑅𝐼 = 𝑅𝑂𝐸 ∗ 𝐵 − 𝑟𝐵 ή 𝑅𝐼𝑡  =  (𝑅𝑂𝐸𝑡 − 𝑟) 𝐵𝑡−1 

 

Από την παραπάνω ανάλυση γίνεται αντιληπτό οτί  

 Αν 𝑅𝑂𝐸 > 𝑟 τότε 𝑅𝐼 > 0 και άρα 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 > 𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 

 Αν 𝑅𝑂𝐸 < 𝑟 τότε 𝑅𝐼 < 0 και άρα 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 < 𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 

Οπότε όταν ο δείκτης ROE είναι μεγαλύτερος από την απαιτούμενη απόδοση έχουμε 

μεγαλύτερες αξίες μετοχών. 

Μία ακόμα σύνδεση του υπολειμματικού εισοδήματος και της ανάλυσης των αριθμοδεικτών 

γίνεται με την εισαγωγή της τιμής προς την λογιστική αξία ή P/B value ως εξής : 

Ξεκινώντας από την εξίσωση 𝑉0 = 𝐵0 +
𝑅𝑂𝐸−𝑟

𝑟−𝑔
𝐵0 και διαιρώντας και τα δύο μέλη της εξίσωσης 

με 𝐵0 θα έχουμε  
𝑉0

𝐵0
= 1 +

𝑅𝑂𝐸−𝑟

𝑟−𝑔
 . Έτσι στην περίπτωση που η τιμή είναι ίδια με την αξία ή 𝑃 =

𝑉 η παραπάνω εξίσωση γίνεται 
𝑃

𝐵0
= 1 +

𝑅𝑂𝐸−𝑟

𝑟−𝑔
. Χρησιμοποιώντας αυτό τον τύπο είναι ασφαλές 

να πούμε οτί στην περίπτωση που η απόδοση ιδίων κεφαλαίων είναι μεγαλύτερη της 

απαιτούμενης εκτός απο μεγαλύτερη αξία μετοχής παίρνουμε και μεγαλύτερους δείκτες P/B. 

Σε ένα πολυεπίπεδο μοντέλο υπολειμματικού εισοδήματος, αυτό αυξάνεται με έναν ρυθμό την 

βραχυχρόνια περίοδο ο οπίος είναι διαφορετικός από τον μακροχρόνιο. Το μακροχρόνιο αυτό 

υπολειμματικό εισόδημα ονομάζεται συνεχές υπολλειματικό εισόδημα για το οποίο μπορούν 

να υποτεθούν διάφορα σενάρια.Μερικά από αυτά είναι τα εξής : 
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 Το μακροχρόνιο υπολλειματικό εισόδημα παραμένει σταθερό για πάντα, 

 Το ΜΥΕ μηδενίζεται την τελική περίοδο 

 Το ΜΥΕ σταδιακά μειώνεται μέχρι να φτάσει το μηδέν με 𝑅𝑂𝐸 = 𝑟 

 Το ΜΥΕ σταδιακά μειώνεται σε ένα σταθερό επίπεδο με 𝑅𝑂𝐸 > 𝑟 

Για να παρακολουθήσουμε την πορεία του μακροχρόνιου υπολειμματικού εισοδήματος μετά 

την αρχική περίοδο θα συμπεριλάβουμε στην ανάλυση μας τον παράγοντα επιμονής ή 

persistence factor ‘ω’. Η μεγιστή τιμή του συγκεκριμένου παράγοντα που είναι 1 σημαίνει 

οτί το υπολειμματικό εισόδημα δεν μειώνεται και παραμένει σταθερό για πάντα μετά την 

αρχική περίοδο. Η ελάχιστη τιμή του που είναι ίση με το 0 σημαίνει οτί το υπολειμματικό 

εισόδημα μηδενίζεται αμέσως μετά την αρχική περίοδο και την μετάβαση στην 

μακροχρόνια. Επιχειρήσεις με δυνατότερη παρουσία στην αγορά θα έχουν υψηλότερα ω και 

άρα πρέπει να οδηγούν σε μεγαλύτερες εκτιμήσεις για την αξία τους.  

o Υψηλά ω είναι πιο πιθανά όταν : 

 Η επιχείρηση πληρώνει μικρά μερίσματα επειδή π.χ. επανεπενδύει ολόκληρα 

τα κέρδη ή μεγάλο μέρος τους, 

 Η επιχείρηση καταφέρνει να διατηρήσει ROE υψηλότερα της απαιτούμενης 

απόδοσης ιδίων κεφαλαίων ιστορικά 

o Χαμηλά ω είναι πιο πιθανά όταν : 

 Το ROE είναι υπερβολικά υψηλό και αναμένεται να κινηθεί πτωτικά στο 

μέλλον, 

 Μεγάλα επίπεδα ειδικών παραγόντων που έχουν προκαλέσει αύξηση του 

ROE τα οποία δεν θα συνεχίσουν να υφίστανται και άρα αναμένεται να 

μειωθεί, 

 Μεγάλη αύξηση δεδουλευμένων τα οποία θα προκαλέσουν μελλοντική 

μείωση του δείκτη ROE. 

Μετά από αυτή την εισαγωγή για το persistence factor μπορούμε να προχωρήσουμε στην 

ανάλυση του πολυεπίπεδου μοντέλου υπολειμματικού εισοδήματος. Η γενική φόρμουλα είναι: 

 

𝛢𝜉ί𝛼 𝜄𝛿ί𝜔𝜈 𝜅휀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈

= 𝛬𝜊𝛾𝜄𝜎𝜏𝜄𝜅ή 𝛼𝜉ί𝛼 + 𝛱𝛢 𝜐𝜋𝜊𝜆휀𝜄𝜇𝜇𝛼𝜏𝜄𝜅𝜊ύ 휀𝜄𝜎𝜊𝛿ή𝜇𝛼𝜏𝜊𝜍 𝜏𝜂𝜍 𝜋𝜌ώ𝜏𝜂𝜍 𝜋휀𝜌𝜄ό𝛿𝜊𝜐

+ 𝛱𝛢 𝜏𝜊𝜐 𝜐𝜋𝜊𝜆휀𝜄𝜇𝜇𝛼𝜏𝜄𝜅𝜊ύ 휀𝜄𝜎𝜊𝛿ή𝜇𝛼𝜏𝜊𝜍 𝜏𝜔𝜈 휀𝜋ό𝜇휀𝜈𝜔𝜈 𝜋휀𝜌𝜄ό𝛿𝜔𝜈 
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Αν συμβολίσουμε με Τ την μακροχρόνια περίοδο, τότε 𝛵 − 1 είναι η τελευταία περίοδος της 

αρχικής περιόδου πριν από την μακροχρόνια. Με ω να παριστά τον παράγοντα επιμονής ωμέγα 

όπου 0 ≤ 𝜔 ≤ 1 ο τύπος θα είναι : 

 

𝑉 = 𝐵0 + ∑
𝐸𝑡 − 𝑟𝑒𝐵𝑡−1

(1 + 𝑟𝑒)𝑡
+

𝐸𝑡 − 𝑟𝑒𝐵𝑇−1

(1 + 𝑟𝑒 − 𝜔)(1 + 𝑟𝑒)𝑇−1

𝑇−1

𝑡=1

 

 

 Με   𝜔 = 1 , όταν το υπολειμματικό εισόδημα δεν θα μειωθεί 

  𝜔 = 0 , όταν το υπολειμματικό εισόδημα μειώνεται μετά την αρχική περίοδο και 

 𝜔 ≅ 0.62 που ισχύει εμπειρικά 

Για να γίνει περισσότερο κατανοητός ο τύπος ας εξετάσουμε το εξής παράδειγμα: 

 

Παράδειγμα 2.2 

Λογιστική αξία στον χρόνο 0                                                                 20 € 

Residual Income year 1                                                                       0.50 € 

Residual Income year 2                                                                       0.85 €                  

Residual Income year 3                                                                            1 € 

      𝑟𝑒                                                                                                             10% 

      𝑉𝑜 (single-stage model)                                                                     21.91 € 

                                                                                                                                                                      

Έστω τώρα οτί η επιχείρηση συνεχίζει να λειτουργεί για ακόμη 3 περιόδους. Θα εξετάσουμε 

τρία διαφορετικά σενάρια για το υπολειμματικό εισόδημα για να συγκρίνουμε τις αξίες που θα 

βρούμε, με την αξία των 21.91 ευρώ που προέκυψε από το μοντέλο του ενός σταδίου. 

 Έστω 𝜔 = 0. Τότε 

𝑉1 = 𝐵0 + ∑
𝐸𝑡 − 𝑟𝑒𝐵𝑡−1

(1 + 𝑟𝑒)𝑡
+

𝐸𝑡 − 𝑟𝑒𝐵𝑇−1

(1 + 𝑟𝑒 − 𝜔)(1 + 𝑟𝑒)𝑇−1

𝑇−1

𝑡=1

 

𝑉1 = 20 +
0.50

1.10
+

0.85

1.102
+

1

(1 + 0.10 − 0)1.102
 

𝑉1 = 20 +
0.50

1.10
+

0.85

1.102
+

1

(1.10)(1.10)2
 

𝑉1 = 21.91€ =  𝑉𝑜 
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 Έστω 𝜔 = 1. Τότε 

𝑉2 = 𝐵0 + ∑
𝐸𝑡 − 𝑟𝑒𝐵𝑡−1

(1 + 𝑟𝑒)𝑡
+

𝐸𝑡 − 𝑟𝑒𝐵𝑇−1

(1 + 𝑟𝑒 − 𝜔)(1 + 𝑟𝑒)𝑇−1

𝑇−1

𝑡=1

 

𝑉2 = 20 +
0.50

1.10
+

0.85

1.102
+

1

(1 + 0.10 − 1)1.102
 

𝑉2 = 20 +
0.50

1.10
+

0.85

1.102
+

1

(0.10)(1.10)2
 

𝑉2 = 29.42€ 

 Έστω τέλος οτί 𝜔 = 0.62 . Τότε θα έχουμε 

 

𝑉3 = 𝐵0 + ∑
𝐸𝑡 − 𝑟𝑒𝐵𝑡−1

(1 + 𝑟𝑒)𝑡
+

𝐸𝑡 − 𝑟𝑒𝐵𝑇−1

(1 + 𝑟𝑒 − 𝜔)(1 + 𝑟𝑒)𝑇−1

𝑇−1

𝑡=1

 

𝑉3 = 20 +
0.50

1.10
+

0.85

1.102
+

1

(1 + 0.10 − 0.62)1.102
 

𝑉3 = 20 +
0.50

1.10
+

0.85

1.102
+

1

(0.48)(1.10)2
 

𝑉3 = 22.87€ 

 

Συνοψίζοντας τις παραπάνω αξίες σε ένα διάγραμμα θα έχουμε το εξής: 

 

Διάγραμμα 2.2 Αξία σε σχέση με τον παράγοντα ‘ω’. 

Vο

ω=10

5

10

15

20

25

30

Έτος 0 Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5
Έτος n

Α
ξί

α
 (

€
) Vο

ω=0

ω=1

ω=0.62
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Στον κάθετο άξονα του διαγράμματος μετράμε την αξία της επιχείρησης ενώ στον 

οριζόντιο τον χρονικό ορίζοντα ο οποίος χωρίζεται στον βραχυχρόνιο ο οποίος είναι τα 

πρώτα τρία χρόνια και τον μακροχρόνιο ο οποίος εκτείνεται απο το τέταρτο έτος μέχρι το 

άπειρο ή τουλάχιστον μέχρι το τέλος της λειτουργίας της επιχείρησης. Στην περίπτωση 

του 𝑉0 , δηλαδή του μοντέλου ενός σταδίου η υπολογισμένη αξία είναι 21.91€ η οποία 

παραμένει σταθερή μόνο για μία περίοδο και πέρα από αυτήν δεν γνωρίζουμε τι γίνεται 

καθώς το μοντέλο δεν το μελετάει. Όταν το 𝜔 = 0 η αξία της επιχείρησης είναι ίδια με 

εκείνη του single-stage model ενώ μηδενίζεται αμέσως μετά την πάροδο των τριών ετών 

και για πάντα. Στην άλλη ακραία περίπτωση που το 𝜔 = 1 η αξία αφου αυξηθεί κατά την 

διάρκεια των τριών ετών απο 21.91€ σε 29.42€ το συνεχές υπολειμματικό εισόδημα 

παραμένει σταθερό σ’αυτό το επίπεδο μετά τα τρία έτη στο διηνεκές. Τέλος στην 

γενικότερη και πιο πιθανή περίπτωση όπως έχει δείξει η εμπειρία στην οποία το 𝜔 =

0.62 η αξία αυξάνεται οριακά από 21.91€ σε 22.87 κατά την διάρκεια των τριών ετών 

ενώ σταδιακά μειώνεται μέχρι να μηδενιστεί καθώς το ROE μειούμενο προσεγγίζει το 

επίπεδο της απαιτούμενης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων.Και από την προηγούμενη 

ανάλυση αλλά και απο το παράδειγμα με την διαγραμματική απεικόνιση γίνεται σαφές 

οτί ο παράγοντας ‘ω’ είναι εκείνος που καθορίζει την αξία της επιχείρησης στο 

πολυεπίπεδο μοντέλο υπολειμματικού εισοδήματος και ο οποίος εξαρτάται από το πόσο 

σταθερή και δυνατή είναι η εξεταζόμενη επιχείρηση.Όσο πιο μεγάλη και εδραιωμένη η 

επιχείρηση στην αγορά τόσο μεγαλύτερος ο παράγοντας ω και συνεπώς τόσο μεγαλύτερη 

θα είναι η αξία της και αντιστρόφως. Συνεχίζοντας το παράδειγμα έστω οτί θέλουμε να 

εισάγουμε τον γνωστό αριθμοδείκτη του P/B Value. Ισχύει ότι: 

 𝛵𝜄𝜇ή 𝜇휀𝜏𝜊𝜒ή𝜍 = 𝛬𝜊𝛾𝜄𝜎𝜏𝜄𝜅ή 𝛼𝜉ί𝛼 + 𝛱𝛢 𝜏𝜊𝜐 𝜐𝜋𝜊𝜆휀𝜄𝜇𝜇𝛼𝜏𝜄𝜅𝜊ύ 휀𝜄𝜎𝜊𝛿ή𝜇𝛼𝜏𝜊𝜍 ή  

𝑃 − 𝐵 = 𝑃𝑉 𝑅𝐼 

 

Εκτός των ήδη διαθέσιμων δεδομένων έχουμε επιπλέον και τα εξής: 

Λογιστική αξία το 3ο έτος                            25€ 

P/B στο 3ο έτος                                              1.1 

Άρα η προβλεπόμενη τιμή μετοχής τον 3ο χρόνο θα έιναι 25*1.1=27.5€. Οπότε κάνοντας 

χρήση του κατάλληλου τύπου θα έχουμε: 
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𝑉4 = 𝐵0 + ∑
𝐸𝑡 − 𝑟𝑒𝐵𝑡−1

(1 + 𝑟𝑒)𝑡
+

𝑃𝑇 − 𝐵𝑇

(1 + 𝑟𝑒)𝑇

𝑇

𝑡=1

 

𝑉4 = 20 +
0.50

1.10
+

0.85

1.102
+

1

1.103
+

27.5 − 25

1.103
 

𝑉4 = 23.79€ 

Πρέπει να παρατηρήσουμε σ’αυτό το σημείο οτί στο συγκεκριμένο παράδειγμα  𝑉1 < 𝑉4 < 𝑉2 

δηλαδή η αξία που προκύπτει μ’αυτή την μέθοδο είναι ανάμεσα στα στα όρια που προκύπτουν 

από την προηγούμενη μέθοδο για 𝜔 = 0 και 𝜔 = 1. 

 

2.8 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Το μοντέλο RIM παρουσιάζει κάποιες ομοιότητες με τα προηγούμενα μοντέλα DDM και DFCM 

που εξετάστηκαν. Στα θετικά συγκαταλέγεται οτί είναι πιο κατάλληλο για εταιρίες που δεν 

πληρώνουν μέρισμα ή επιδεικνύουν ένα μη προβλέψιμο μοτίβο πληρωμής μερισμάτων ή τέλος 

έχουν αρνητικές χρηματοροές για κάποια χρόνια αλλά προβλέπεται να παραγάγουν θετικά cash 

flows αργότερα στο μέλλον. Κυριότερα όμως το μοντέλο RIM κοιτάει βαθύτερα στην 

κατανόηση του οικονομικού και πραγματικού κέρδους παρά στην απλή διατύπωση του 

λογιστικού. Παρ’όλ’αυτά στον αντίποδα βρίσκεται το κυριότερο μειονέκτημα της μεθόδου το 

οποίο έγκειται στο γεγονός οτί βασίζεται πολύ στις μελλοντικές εκτιμήσεις για τις οικονομικές 

καταστάσεις μιας επιχείρησης αφήνοντας τις ευάλωτες σε επηρεασμούς από ψυχολογικούς και 

άλλους αστάθμητους παράγοντες αλλά και στην ευχαίρεια και εμπειρία του αναλυτή 

υποβαθμίζοντας της αντικειμενικότητα της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΩΝ – MULTIPLES METHOD 

 

3.1 Γενικά 

 

 Η μέθοδος των πολλαπλασιαστών πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές του 1800 και 

χρησιμοποιήθηκε εκτενώς απο τα αμερικανικά δικαστήρια κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα αν 

και αργότερα παραγκωνίστηκε από τις πιο σύχρονες και επιστημονικές μεθόδους που 

αναλύσαμε προηγουμένως. Η συνήθης γενική διαδικασία αποτελείται απο τα εξής τρία στάδια. 

i. Εύρεση συγκρίσιμων περουσιακών στοιχείων ή αντίστοιχων ομοειδών ομάδων (peer 

group) με την επιχείρηση που θέλουμε να αξιολογήσουμε και άντληση στοιχείων από 

την αγορά για την ομάδα αυτή. 

ii. Μετατροπή αυτών των στοιχείων της αγοράς σε τυποποιημένες τιμές άμεσα 

συνδεδεμένες με στατιστικές κλειδιά (key statistics) αφού οι απόλυτες τιμές δεν έχουν 

κάποιο νόημα και δεν μπορούν να συγκριθούν. Η διαδικασία αυτή της δημιουργίας 

τυποποιημένων τιμών είναι που αυτή που δημιουργεί τους πολλαπλασιαστές 

αξιολόγησης (valuation multiple). 

iii. Εφαρμογή του πολλαπλασιαστή αξιολόγησης στην στατιστική κλειδί του στοιχείου που 

αξιολογείται, προσέχοντας για τυχόν διαφορές του στοιχείου απο την ομάδα ομοειδών οι 

οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον πολλαπλασιαστή.  

 

3.2 Ομοειδής επιχειρήσεις - Peer Group 

 

Μία ομάδα ομοειδών ή peer group είναι ένα σύνολο επιχειρήσεων ή περουσιακών στοιχείων οι 

οποίες επιλέγονται ως ικανοποιητικά συγκρίσιμες με την εταιρία ή το περουσιακό στοιχείο που 

αξιολογείται. Συνήθως πρόκειται για επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο βιομηχανικό κλάδο με 

την αξιολογούμενη ή έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά όπως για παράδειγμα η αύξηση των 

κερδών ή η απόδοση των επενδύσεων (ROI). Στην πραγματικότητα ωστόστο καμία επιχείρηση 

δεν είναι ταυτόσημη με κάποια άλλη οπότε οι αναλυτές συχνά μεταβάλλουν και κάνουν 
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ρυθμίσεις στους παρατηρούμενους πολλαπλασιαστές ωστέ να διαμορφώσουν τα δεδομένα σε 

ένα πιο αρμονικό και εύκολα συγκρινόμενο σύνολο. Οι αλλαγές αυτές γίνονται με βάση 

κάποιους παράγοντες μερικοί από τους οποίους είναι : 

 Παράγοντες του περιβάλλοντος των εταιριών: εποχικότητα,βιομηχανικό 

μοντέλο,γεωγραφία,πληθωρισμός,πληθυσμός,ανταγωνισμός,νομικό περιβάλλον κλπ, 

 Λογιστικοί παράγοντες: φορολογικό περιβάλλον,τέλος του οικονομικού έτους, 

νομοθεσία για τις οικονομικές καταστάσεις, 

 Χρηματοοικονομικοί παράγοντες: μέγεθος κεφαλαίου, μερισματική πολιτική, μόχλευση, 

 Εμπειρικοί παράγοντες: μέγεθος της εταιρίας, προβλέψεις για την πορεία της αγοράς 

Οι αλλαγές αυτές μπορεί να γίνονται με ανάλυση παλινδρόμησης μεταξύ διαφορετικών πιθανών 

τιμών- οδηγών που χρησιμοποιούνται για να ελέγξουν την συσχέτιση μεταξύ των διαφορετικών 

αυτών τιμών.  

 

3.3 Πολλαπλασιαστές αξιολόγησης – Valuation Multiples 

 

Ένας πολλαπλασιαστής αξιολόγησης είναι ουσιαστικά η αγοραία αξία ενός περουσιακού 

στοιχείου σχετικού με την στατιστική κλειδί που υποθέτεται οτί σχετίζεται μ’αυτή την αξία. Για 

να είναι χρήσιμη η στατιστική αυτή, είτε πρόκειται για κέρδη, cash flows η οτιδήποτε άλλο, θα 

πρέπει να έχει μία λογική σχέση με την αγοραία αξία που παρατηρείται. Στις συναλλαγές 

μετοχών ένας από τους συχνότερα χρησιμοποιημένους πολλαπλασιαστές είναι ο λόγος τιμής 

κερδών ή P/E ratio, μερικώς εξαιτίας της μεγάλης διαθεσιμότητας του αλλά και της 

σημαντικότητας των κερδών ανά μετοχή σαν αξία-οδηγό. Ωστόσο η χρησιμότητα του δείκτη 

περιορίζεται από το γεγονός οτί τα κέρδη ανά μετοχή στρεβλώνονται από διαφορές στους 

κανόνες λογιστικής αλλά και στην κεφαλαιακή δομή μεταξύ των εταιριών, κυρίως όταν αυτές 

βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες. Άλλοι γνωστοί πολλαπλασιαστές έιναι αυτοί που βασίζονται 

στην αξία της επιχείρησης όπως ο 𝐸𝑉/𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴, 𝐸𝑉/𝐸𝐵𝐼𝑇, 𝐸𝑉/𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇. Αυτοί παρουσιάζουν 

την βαθμολογία της επιχείρησης ανεξαρτήτως της κεφαλαιακής της δομής και παρουσιάζουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων, εξαγορών και συναλλαγών μεταξύ 

ιδιτωτικών εταιριών. Φυσικά δεν βασίζονται όλοι οι πολλαπλασιαστές στα κέρδη ή στις 

χρηματοροές. Ο λόγος τιμής προς λογιστική αξία ή 𝑃/𝐵 ratio χρησιμοποιείται συχνά ως 

ορόσημο για την αξιολόγηση της αγοραίας αξίας σε σχέση με την λογιστική αξία για τα 
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περουσιακά στοιχεία μίας εταιρίας. Οι λόγοι 𝑃/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠, 𝐸𝑉/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 μετράνε την αξία σε σχέση με 

τις πωλήσεις. Η χρήση τους πρέπει να γίνεται με προσοχή καθώς τόσο οι πωλήσεις όσο και οι 

λογιστικές αξίες είναι λιγότερο πιθανό να αποτελέσουν αξίες-οδηγούς (value drivers) απ’ότι τα 

κέρδη. Λιγότερο συχνά οι πολλαπλασιαστές μπορεί να βασίζονται σε μη χρηματικές 

βιομηχανικές αξίες οδηγούς όπως ο λόγος 𝛼𝜉ί𝛼𝜍 휀𝜏𝛼𝜄𝜌ί𝛼𝜍 /

𝛼𝜌𝜄𝜃𝜇ό 𝜎𝜐𝜈𝛿𝜌𝜊𝜇𝜂𝜏ώ𝜈 𝜓𝜂𝜑𝜄𝛼𝜅ή𝜍 𝜏𝜂𝜆휀ό𝜌𝛼𝜎𝜂𝜍 ή ο λόγος 𝛼𝜉ί𝛼 휀𝜏𝛼𝜄𝜌ί𝛼𝜍 / 𝜅𝜊𝜄𝜈ό για κάποια 

εταιρία αναμεταδόσεων. Στις αξιολογήσεις που χρησιμοποιούνται από κτηματομεσιτικές 

εταιρίες η προσέγγιση των πωλήσεων κάνουν χρήση πολλαπλασιαστών οι οποίοι στηρίζονται σε 

εκτάσεις περιοχών των ιδιοκτησιών που αποτιμούνται. 

 

3.4 Μειονεκτήματα και Πλεονεκτήματα της μεθόδου των πολλαπλασιαστών6 

 

Στα μειονεκτήματα της μεθόδου συγκαταλέγονται τα εξής: 

 Απλουστευτική. Ο πολλαπλασιαστής είναι η απόσταξη μεγάλου μεγέθους πληροφοριών 

σε έναν ή σε μία σειρά αριθμών. Συνδυάζοντας πολλούς οδηγούς σε μία σημειακή 

εκτίμηση αλλοιώνεται η επιρροή τους και συχνά οδηγούμαστε σε λάθος ή 

παραπλανητικά αποτελέσματα. 

 Στατική. Ο πολλαπλασιαστής αποτελεί ένα στιγμιότυπο που δείχνει σε τι κατάσταση 

βρίσκεται η επιχείρηση την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αλλά αποτυγχάνει  να 

αποτυπώσει την δυναμική και συνεχώς εξελισσόμενη φύση των εταιριών και του 

ανταγωνισμού. 

 Δυσκολίες στην σύγκριση. Οι πολλαπλασιαστές χρησιμοποιούνται κυρίως για την 

σύγκριση της σχετικής αξίας των εταιριών. Ωστόσο η σύγκριση πολλαπλασιαστών κατά 

κύριο λόγο μπορεί να αποτελέσει μεγάλο εμπόδιο καθώς υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους 

οποίους μπορούν να διαφέρουν πολλοί από τους οποίους δεν έχουν καμία σχέση με 

πραγματική διαφορά στην αξία μεταξύ των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα διαφορές 

στους κανόνες λογιστικής μπορεί να προκαλέσουν μεγάλες διαφορές στους 

πολλαπλασιαστές σε κατά τ’ άλλα πανομοιότυπες επιχειρήσεις. 

 Βραχυπρόθεσμη. Οι πολλαπλασιαστές βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα ή σε πολύ 

κοντινές προβλέψεις. Γι’ αυτό τον λόγο εκτιμήσεις που βασίζονται σε πολλαπλασιαστεές 

                                                      
6 Valuation multiples: A Primer, Peter Suozo, Stephen Cooper, Gilian Sutherland, Zhen Deng, UBS Warbug 



- 25 - 
 

αποτυγχάνουν στην πρόβλεψη μεταβλητών μακροπρόθεσμα και δυσκολεύονται στην 

εκτίμηση κυκλικών βιομηχανιών  

 Εξάρτηση απο σωστή εκτίμηση ομοειδών ομάδων. Η χρήση πολλαπλασιαστών 

αποκαλύπτει μοτίβα για τις σχετικές αξίες και όχι για τις απόλυτες όπως αυτές 

προκύπτουν από τα DCFM. Αν η ομάδα ομοειδών επιχειρήσεων δεν εκτιμήθηκε σωστά 

(όπως για παράδειγμα αν εκτιμήθηκε κατά την διάρκεια κάποιας «φούσκας»), τότε και οι 

πολλαπλασιαστές δίνουν λάθος εκτιμήσεις. 

 

Στα προτερήματα της μεθόδου από την άλλη πλευρά έχουμε: 

 

 Χρησιμότητα. Οι πολλαπλασιαστές δίνουν το γενικό πλαίσιο για την αξιολόγηση 

κάποιας εταιρίας. Όταν χρησιμοποιηθούν σωστά μπορούν να δώσουν χρήσιμες 

πληροφορίες για την σχετική αξία. 

 Απλότητα. Η απλότητα και ευκολία των υπολογισμών την καθιστά ελκυστική όταν 

πρόκειται για εκτίμηση αξίας. Οι πολλαπλασιαστές βοηθούν τον αναλυτή να 

αποφύγει την πολυπλοκότητα άλλων πιο λεπτομερών μεθόδων που μπορούν να τον 

παραπλανήσουν. 

 Σχετικότητα. Οι πολλαπλασιαστές εστιάζονται σε στατιστικές κλειδιά που 

χρησιμοποιούν άλλοι επενδυτές. Από την στιγμή που οι επενδυτές σαν σύνολο κινούν 

τις αγορές, οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες στατιστικές είναι αυτές που έχουν και 

την μεγαλύτερη επίδραση. 

 

 

 

3.5 Βασικοί Πολλαπλαστιαστές 

 

Παρακάτω παραθέτουμε έναν πίνακα με τους πιο βασικούς πολλαπλασιαστές, παρουσιάζοντας 

συνοπτικά την χρήση τους, τα χαρακτηριστικά τους αλλά και τα βασικότερα θετικά και 

αρνητικά τους σημεία. 
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Πίνακας 3.1 Πίνακας βασικών πολλαπλασιαστών και τα χαρακτηριστικά τους 

Πολλ/στής Θετικά Αρνητικά 

P/E  Ο πιο συχνά χρησιμοποιημένος 

πολλαπλασιαστής 

 Μεγάλη διαθεσιμότητα 

δεδομένων 

 Τα κέρδη/μετοχή υπόκεινται 

σε αλλοιώσεις λόγω 

λογιστικών κανόνων 

 Επηρεάζεται από γεγονόταν 

μη επαναλαμβανόμενα εκτός 

και αν ρυθμιστεί αναλόγως 

 Δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε ζημίες 

P/Cash 

earnings 

 Τα κέρδη σε μετρητά είναι 

αυστηρός δείκτης 

χρηματοροών 

 Δεν επηρεάζεται απο διαφορές 

της λογιστικής σε σχέση με τις 

αποσβέσεις 

 Δεν διαχειρίζεται 

ολοκληρωμένα τις 

χρηματοροές 

 Συχνά χρησιμοποιείται ως 

συμπλήρωμα άλλων δεικτών 

που επηρεάζονται από 

λογιστικές διαφορές 

P/B  Είναι πολύ χρήσιμος όταν τα 

περουσιακά στοιχεία είναι 

κύριος οδηγός για τα κέρδη 

όπως σε επιχειρήσεις εντάσεως 

κεφαλαίου 

 Χρησιμοποιείται ευρέως για 

την αξιολόγηση 

χρηματοοικονομικών 

επιχειρήσεων όπως τράπεζες, 

διότι πρέπει να δηλώνουν 

ακριβείς λογιστικές αξίες των 

δανείων και των καταθέσεων 

τους και η αξία ρευστοποίησης 

είναι ίδια με την λογιστική αξία 

 Οι λογιστικές αξίες απτών 

περουσιακών στοιχείων 

βασίζονται στις ιστορικές 

τους αξίες που δεν 

αντικατροπτίζουν σωστά τις 

οικονομικές τους τρέχουσες 

αξίες 

 Η λογιστική αξία απτών 

περουσιακών στοιχείων 

επηρεάζεται σημαντικά από 

τις διαφορές στους κανόνες 

λογιστικής 
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PEG  Ο πιο κατάλληλος όταν 

πρόκειται για αξιολόγηση 

εταιριών με μεγάλη ανάπτυξη 

 Απαιτεί αξιόπιστες 

προβλέψεις για τον ρυθμό 

ανάπτυξης 

 Υποβαθμίζει τον κίνδυνο που 

υποβόσκει σε μετοχές και 

εταιρίες με μεγάλη ανάπτυξη 

Divident Yeld  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

να βρεθεί η ελάχιστη τιμή για 

μία μετοχή 

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

την σύγκριση των αποδόσεων 

σε μετρητά διαφορετικών 

επενδύσεων 

 Υποθέτει οτί το μέρισμα είναι 

συνεπές 

 Οι αποδόσεις στους 

επενδυτές υπόκεινται σε 

διαφορές εξαιτίας της 

φορολογίας 

 Εξαρτάται από την 

μερισματική πολιτική της 

εταιρίας 

Price/Sales  Εύκολα υπολογίσιμος 

 Μπορεί να εφαρμοστεί σε 

επιχειρήσεις που εμφανίζουν 

ζημιές 

 Λιγότερο ευαίσθητος σε 

διαφορές λογιστικών κανόνων 

από άλλου πολλαπλασιαστές 

 Δεν χρησιμοποιείται παρά 

μόνο για γρήγορες 

προσεγγίσεις 

 Αναντιστοιχία μεταξύ 

αριθμητή και παρονομαστή. 

(Ο δείκτης EV/Sales είναι πιο 

κατάλληλο μέτρο)  

EV/Sales  Ελάχιστα ευαίσθητος σε 

λογιστικές διαφορές 

 Παραμένει εφαρμόσιμος ακόμη 

και όταν τα κέρδη είναι 

αρνητικά ή παρουσιάζουν 

υψηλή κυκλικότητα 

 Ακατέργαστο μέτρο καθώς οι 

πωλήσεις είναι σπάνια ένας 

άμεσος οδηγός αξίας 

EV/EBITDAR  Κύριος εκπρόσωπος των 

λειτουργικών ελέυθερων 

ταμειακών ροών 

 Τα κόστη ενοικίασης μπορεί 

να μην δηλωθούν και πρέπει 

να εκτιμηθούν 
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 Επιχειρεί να εξομαλύνει την 

ένταση κεφαλαίου μεταξύ 

επιχειρήσεων που επιλέγουν να 

νοικίαζουν παρά να κατέχουν 

τα κεντρικά τους περουσιακά 

στοιχεία 

 Συνήθως χρησιμοποιείται στις 

μεταφορές, στα ξενοδοχεία και 

σε επιχειρήσεις λιανεμπόριου  

 Αγνοεί τις διαφορές στις 

δαπάνες κεφαλαίου και τις 

αποσβέσεις 

 Αγνοεί την δημιουργία αξίας 

μέσω διαχείρησης της 

φορολογίας 

EV/EBITDA  Ίσως ο πιο γνωστός δείκτης 

από εκείνους  που 

χρησιμοποιούν την αξία 

εταιρίας 

 Δεν επηρεάζεται από την 

πολιτική αποσβέσεων 

 Αγνοεί τις διαφορές στις 

δαπάνες κεφαλαίου και τις 

αποσβέσεις 

 Αγνοεί την πιθανή 

δημιουργία αξίας μέσω 

διαχείρησης της φορολογίας 

EV/EBIT – 

EV/EBITA 

 Επιτρέπει περισσότερο από τον 

EBITDA τις διαφορές στην 

ένταση κεφαλαίου 

ενσωματώνοντας τις δαπάνες 

κεφαλαίου συντήρησης 

 Ευαίσθητος σε πιθανές 

διαφορές στην πολιτική 

αποσβέσεων 

 Αγνοεί την πιθανή 

δημιουργία αξίας μέσω 

διαχείρησης της φορολογίας 

EV/NOPLAT  Ο δείκτης ενσωματώνει έναν 

αριθμό ρυθμίσεων ωστέ να 

αντανακλά καλύτερα την 

λειτουργική κερδοφορία 

 Οι ρυθμίσεις αυτές μπορεί να 

είναι πολύπλοκες και δεν 

εφαρμόζονται με συνέπεια 

από όλους τους αναλυτές 

EV/opFCF  Είναι περισσότερο δεκτικός σε 

διαφορές εντάσεως κεφαλαίου 

από τον EBITDA 

 Λιγότερο ευαίσθητος σε 

διαφορές στους λογιστικούς 

κανόνες από το ΕΒΙΤ  

 Εισάγει επιπλέον 

υποκειμενικότητα με την 

χρήση των εκτιμήσεων στις 

δαπάνες κεφαλαίου και άρα 

μπορεί να οδηγήσει σε 

αλλοιωμένα αποτελέσματα 
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 Η χρήση εκτιμήσεων επιτρέπει 

την εξομάλυνση πραγματικών 

δαπανών κεφαλαίου  

και συμπεράσματα 

EV/Enterprise 

FCF 

 Λιγότερο υποκειμενικός απο 

τον opFCF 

 Είναι περισσότερο δεκτικός σε 

διαφορές εντάσεως κεφαλαίου 

από τον EBITDA 

 Λιγότερο ευαίσθητος σε 

διαφορές στους λογιστικούς 

κανόνες από το ΕΒΙΤ  

 Μπορεί να μεταβάλλεται και 

συχνά είναι δύσκολο να 

ερμηνευτεί καθώς οι δαπάνες 

κεφαλαίου πολλές φορές είναι 

ακανόνιστες και 

παρουσιάζουν 

σκαπανεβάσματα 

EV/Inested 

Capital 

 Είναι χρήσιμος όταν τα 

περουσιακά στοιχεία είναι ο 

κύριος οδηγός των κερδών, 

όπως σε επιχειρήσεις εντάσεως 

κεφαλαίου 

 Οι λογιστικές αξίες των 

ενσώματων παγίων 

παρουσιάζονται σε ιστορικές 

τιμές κάτι το οποίο δεν είναι 

αξιόπιστος δείκτης αξίας 

 Οι λογιστικές αξίες των 

ενσώματων παγίων μπορούν 

να επηρεαστούν σημαντικά 

από διαφορές στους κανόνες 

λογιστικής 

EV/Capacity 

Measure 

 Δεν είναι ευαίσθητος σε 

διαφορές στους κανόνες 

λογιστικής 

 Παραμένει εφαρμόσιμος ακόμη 

και όταν τα κέρδη είναι 

αρνητικά ή παρουσιάζουν 

υψηλή κυκλικότητα 

 Ένας αρκετά ακατέργαστος 

πολλαπλασιαστής καθώς η 

δυναμικότητα σπάνια 

αποτελεί άμεσο οδηγό αξίας 

Η ανάλυση μας θα ήταν ελλειπής αν δεν επιχειρούσαμε να αναλύσουμε περαιτέρω τους 

βασικότερους και συχνότερα χρησιμοποιημένους από τους πολλαπλασιαστές που παρουσιάσαμε 

στον παραπάνω πίνακα. 
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3.5.1 Λόγος τιμής-κερδών P/E7 

 

Ο λόγος P/E μπορεί να υπολογιστεί με τον εξής τρόπο :  
𝛢𝛾𝜊𝜌𝛼ί𝛼 𝛼𝜉ί𝛼 𝛼𝜈ά 𝜇 𝜏𝜊𝜒ή

𝛫έ𝜌𝛿𝜂 𝛼𝜈ά 𝜇 𝜏𝜊𝜒ή
 . Ας 

υποθέσουμε για παράδειγμα οτί η μετοχή μίας εταιρίας διαπραγματεύεται στην τιμή των 

20€/μετοχή και οτί τα κέρδη σε κάθε μετοχή ήταν 1,5€ . Σ’αυτή την περίπτωση ο λόγος 

P/E θα είναι 20/1,5 = 13,33 . Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται συνήθως από τον 

τελευταίο χρόνο ή τα τελευταία τέσσετα τρίμηνα οπότε και συμπαρασύρουν τον λόγο 

στο λεγόμενο trailing  P/E που μπορεί να υπολογιστεί αφαιρώντας την αξία της μετοχής 

στην αρχή του δωδεκάμηνου από την αξία της στο τέλος του δωδεκάμηνου, ρυθμίζοντας 

βέβαια και ενδεχόμενα stock split εαν αυτά υπάρχουν. Ωστόσο οι τιμές των μετοχών 

αλλά και τα κέρδη μπορούν να βασιστούν και σε μελλοντικές εκτιμήσεις των αναλυτών 

για τα επόμενα τέσσερα τρίμηνα κάτι το οποίο μας οδηγεί στην μορφή του P/E που 

ονομάζεται forward P/E8. Μία τρίτη αλλά λιγότερο κοινή παραλλαγή του τύπου είναι 

αυτή που χρησιμοποιεί το άρθροισμα των δύο τελευταίων πραγματοποιηθέντων 

τριμήνων και κάνει πρόβλεψη μόνο για τα επόμενα δύο τρίμηνα. 

Ο λόγος P/E στην ουσία δείχνει στον υποψήφιο επενδυτή το ποσό που πρέπει να 

επενδύσει στην εταιρία ωστέ να περιμένει να πάρει ένα ευρώ από τα πιθανά κέρδη της. 

Με άλλα λόγια δείχνει τι ποσό είναι διατεθιμένοι οι επενδυτές να δώσουν για κάθε ευρώ 

κερδών. Στο παράδειγμα μας ο επενδυτής διατίθεται να δώσει 13,33 ευρώ ωστέ να λάβει 

ένα ευρώ από τα κέρδη της συγκεκριμένης εταιρίας. Σε γενικές γραμμές μεγαλύτερα P/E 

δείχνουν οτί οι επενδυτές περιμένουν μεγαλύτερη αύξηση κερδών συγκρινόμενα με 

χαμηλότερα P/E άλλων εταιριών. Χαμηλό P/E δείχνει είτε οτί η εταιρία είναι 

υποτιμημένη είτε οτί τα πηγαίνει πολύ καλύτερα σε σχέση με παλαιότερες τάσεις της. 

Όταν μία εταιρία δηλώνει μηδενικά κέρδη ή ζημίες ο λόγος αν και μπορεί να υπολογιστεί 

δεν έχει νόημα αφού είναι αντιστοίχως μηδενικός ή αρνητικός.  

Επίσης ο λόγος P/E μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μέσο τυποποίησης της αξίας ενός 

ευρώ κερδών σ’όλη την αγορά μετοχών. Θεωρητικά παίρνοντας τον μέσο όρο των λόγων 

P/E για μία περίοδο αρκετών ετών θα μπορούσαμε να βρούμε έναν τυποποιημένο P/E ο 

                                                      
7 Prof. Ian H. Giddy, New York University, Methods of Corporate valuation 
8 http://people.stern.nyu.edu/adamodar/pdfiles/papers/multiples.pdf 
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οποίος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ορόσημο για τον εαν μια μετοχή αξίζει ή όχι 

να αγοραστεί. 

Όπως οποιοδήποτε άλλο μέτρο που σχεδιάστηκε για να πληροφορεί τους επενδυτές για 

το αν μία μετοχή πρέπει ή όχι να αγοραστεί, έτσι και ο λόγος P/E υπόκειται σε κάποιους 

περιορισμούς οι οποίοι είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψιν, καθώς οι επενδυτές 

συχνά οδηγούνται στην εσφαλμένη εντύπωση οτί ένα και μόνο μέτρο θα τους παρέχει 

πλήρη πληροφόρηση για κάποια επένδυση που όπως γίνεται κατανοητό δεν 

αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα. 

Ένας πρώτος περιορισμός στην χρήση του P/E αναδύεται όταν συγκρίνονται λόγοι P/E 

διαφορετικών εταιριών. Οι εκτιμήσεις αλλά και οι ρυθμοί ανάπτυξης μπορεί να 

διαφέρουν κατά πολύ μεταξύ εταιριών σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας τόσο 

εξαιτίας του τρόπου που κερδίζουν οι εκάστοτε αυτές εταιρίες χρήματα όσο και στους 

χρόνους που τα κερδίζουν αυτά. Με αυτά τα δεδομένα κάποιος θα πρέπει να 

χρησιμοποιεί τον λόγο P/E σαν μέτρο σύγκρισης μόνο για εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα γιατί μόνο τότε θα του παρέχει μία παραγωγική 

εικόνα. Συγκρίνοντας εταιρίες που ανήκουν σε διαφορετικούς τομείς για παράδειγμα μία 

εταιρία μεταφορών με μία εμπορική εταιρία θα μπορούσε να καταλήξει εύκολα στο 

αποτέλεσμα οτί κάποια από τις δύο είναι πολύ ανώτερη της δεύτερης κάτι το οποίο δεν 

είναι αξιόπιστο. 

Ένας και μόνο λόγος P/E έχει νόημα όταν συγκρίνεται με τους λόγους αντίστοιχων 

εταιριών του ίδιου τομέα. Για παράδειγμα ο λόγος P/E μίας εταιρίας ενέργειας μπορεί να 

είναι υψηλός αλλά αυτό να αντιπροσωπεύει μία τάση του συγκεκριμένου τομέα, δηλαδή 

της ενέργειας, παρά μία τάση της συγκεκριμένης επιχείρησης. Ο υψηλός αυτός λόγος 

στην συγκεκριμένη περίπτωση θα έχει πολύ μικρότερο βάρος εξαιτίας των γενικά 

υψηλών λόγων του τομέα.  

Επιπλέον επειδή το χρέος επηρεάζει ταυτόχρονα και την τιμή της μετοχής μιας εταιρίας 

αλλά και τα κέρδη της, η μόχλευση επιδρά στον λόγο P/E. Έστω δύο παρόμοιες εταιρίες 

οι οποίες στο μόνο το οποίο διαφέρουν είναι το πόσο χρέος έχουν.Αυτή με το 

μεγαλύτερο χρέος το πιθανότερο είναι οτί θα έχει και μικρότερο λόγο P/E από εκείνη με 

το μικρότερο. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει αναγκαστικά οτί είναι και χειρότερη καθώς αν 
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έκανε καλή διαχείρηση του χρέους της αυτό σημαίνει οτί θα δει μεγαλύτερα κέρδη 

επειδή ανέλαβε και μεγαλύτερα ρίσκα για επενδύσεις. 

Ακόμα ένας περιορισμός στην χρήση του λόγου P/E βρίσκεται μέσα στον ίδιο τον λόγο. 

Ακριβείς και αμερόληπτες παρουσιάσεις του P/E βασίζονται σε ακριβείς τοποθετήσεις 

για την αγοραία αξία των μετοχών αλλά και ακριβείς προβλέψεις για τα κέρδη ανά 

μετοχή. Αν και η αγορά αποφασίζει για την αξία των μετοχών της κάθε εταιρίας και 

οπότε η πληροφόρηση αυτή παρέχεται από μία μεγάλη ποικιλία διαθέσιμων πηγών, δεν 

συμβαίνει το ίδιο και για τα κέρδη ανά μετοχή καθώς αυτά συχνά ανακοινώνονται από 

τις ίδιες τις εταιρίες και άρα μπορούν να χειραγωγηθούν εύκολα. Από την στιγμή που τα 

κέρδη έιναι σημαντικό μέρος στον υπολογισμό του P/E η ρύθμιση τους αναλόγως μπορεί 

να επηρεάσει και τον λόγο.     

 

3.5.2 PEG  

 

Ο λόγος PEG είναι ο λόγος P/E μίας μετοχής διαιρούμενης με τον ρυθμό ανάπτυξης των 

κερδών της για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Μας δίνει την αξία της ενώ λαμβάνει 

υπόψιν τον ρυθμό αύξησης των κερδών της και θεωρείται οτί δίνει μία πιο ολοκληρωμένη 

εικόνα από τον δείκτη P/E. Ενώ ένα χαμηλό P/E μπορεί να δείχνει οτί μία μετοχή είναι καλή 

αγορά, κοιτώντας καλύτερα στον ρυθμό ανάπτυξης για να βρούμε τον δείκτη PEG της 

μπορεί να πρόκειται για μία πολύ διαφορετική περίπτωση. Όσο χαμηλότερος ο λόγος PEG 

τόσο μία μετοχή μπορεί να είναι υποτιμημένη δεδομένων των κερδών της. Ο βαθμός στον 

οποίο ο δείκτης PEG αντανακλά το κατά πόσο μία μετοχή είναι υποτιμημένη ή 

υπερτιμημένη διαφέρει απο εταιρία σε εταιρία και από είδος βιομηχανίας σε είδος 

βιομηχανίας αν και ο γενικότερος κανόνας είναι οτί είναι επιθυμητή μία τιμή του δείκτη 

κάτω της μονάδας. Η ακρίβεια του δείκτη εξαρτάται από τα δεδομένα που θα 

χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό του. Για παράδειγμα χρησιμοποιώντας ιστορικά 

στοιχεία ανάπτυξης για τον υπολογισμό του μπορεί να αποδειχθούν ανακριβή για 

μελλοντικές προβλέψεις στην περίπτωση που οι μελλοντικοί ρυθμοί ανάπτυξης αναμένεται 

να αποκλίνουν απο τις ιστορικές τιμές τους. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που 

χρησιμοποιήθηκε και στην ανάλυση του δείκτη P/Ε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους 

όρους trailing και forward PEG για να δείξουμε οτί αντλήσαμε παρελθοντικά ή μελλοντικά 
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(βασισμένα σε προβλέψεις) στοιχεία για την εκτίμηση του. Για να γίνει πιο κατανοητό 

παραθέτουμε το παρακάτων παράδειγμα. 

Παράδειγμα 3.1 

 

                             Επιχείρηση Α                        Επιχείρηση Β 

 

Τιμή/μετοχή                                            50€                                              80€ 

Κέρδη/μετοχή (φέτος)                              2€                                              2,5€                                                                                                                                    

Κέρδη/μετοχή (πέρσι)                           1,5€                                            1,70€ 

P/E                                                   50/2 = 25                                     80/2.5 = 32 

g                                         (2/1.5) − 1 = 33.3%                     (2.5/1.70) − 1 = 47.05% 

PEG                                         25/33.3 = 0.75                              32/47.05 = 0.68                       

 

Από τα δεδομένα αυτά φαίνεται καθαρά ο ρόλος που έχει ο ρυθμός αύξησης των κερδών 

στην εκτίμηση για το ποια εταιρία αποτελεί καλύτερη δυνητική επένδυση. Αρχικά φαίνεται 

οτί η επιχείρηση Α με το μικρότερο P/Ε είναι η πιο δελεαστική επιλογή από τις δύο. Ωστόσο 

συγκρινόμενη με την επιχείρηση Β δεν έχει αρκετά υψηλό ρυθμό ανάπτυξης για να 

δικαιολογήσει το P/Ε της. Οπότε η Β γίνεται η καλύτερη επιλογή καθώς οι επενδυτές της 

πληρώνουν λιγότερο για κάθε μονάδα αύξησης των κερδών.                                  

 

 

3.5.3 Λόγος τιμής/πωλήσεων - Price/Sales 

 

Ο λόγος τιμής-πωλήσεων είναι ένας δείκτης αξίας του κάθε ευρώ εσόδων ή πωλήσεων που 

πραγματοποιεί μια εταιρία. Μπορεί να υπολογιστεί διαιρώντας την αγοραία κεφαλαιοποίηση 

της επιχείρησης με τις συνολικές πωλήσεις για μία περίοδο δώδεκα μηνών ή για να 

υπολογιστεί ανά μετοχή διαιρείται η τιμή της μετοχής με τις πωλήσεις ανά μετοχή για τους 

τελευταίους δώδεκα μήνες. Όπως και όλοι οι υπόλοιποι λόγοι είναι αποτελεσματικός όταν 

πρόκειται για εκτίμηση εταιριών που δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα. Ένας χαμηλός 

δείκτης αποτελεί ένδειξη υποεκτιμημένης εταιρίας ενώ αντιθέτως ένας δείκτης αρκετά 
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μεγαλύτερος του μέσου όρου δείχνει πιθανή υπερεκτιμημένη εταιρία. Παρακάτω 

παραθέτουμε ένα παράδειγμα εφαρμογής του συγκεκριμένου πολλαπλασιαστή 

 

Παράδειγμα 3.2 

 

 Οικονομικό έτος 1 Οικονομικό έτος 2 

Άτρ. ΄Β τρ. ΄Γ τρ. ΄Δ τρ. Άτρ. ΄Β τρ. ΄Γ τρ. ΄Δ τρ. 

Έσοδα 100€ 110€ 120€ 125€ 130€ 135€ 130€ 125€ 

 

Έστω τα παραπάνω υποθετικά δεδομένα για την επιχείρηση Α. Βρισκόμαστε στο πρώτο 

τρίμηνο του δεύτερου οικονομικόυ έτους οπότε οι πωλήσεις του δεύτερου οικονομικού 

έτους αποτελούν προβλέψεις σε αντίθεση με τις πραγματοποιηθέντες του πρώτου.. Η 

επιχείρηση διαθέτει 100εκ. μετοχές οι οποίες διαπραγματεύονται αυτή την στιγμή στα 

10€/μετοχή.   

 Οικονομικό έτος 1                                  Πωλήσεις 12-μηνου 455€εκ. 

                                     𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜄𝜍/𝜇휀𝜏𝜊𝜒ή: 455휀𝜅./100휀𝜅. = 4.55€ 

                                                    𝑻𝒓𝒂𝒊𝒍𝒊𝒏𝒈 𝑷/𝑺 = 𝟏𝟎/𝟒, 𝟓𝟓 = 𝟐, 𝟐𝟎 

 Οικονομικό έτος 2 

                                                                     Πωλήσεις 12-μηνου 520€εκ. 

                                          𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜄𝜍/𝜇휀𝜏𝜊𝜒ή: 520휀𝜅./100휀𝜅. = 5,20€ 

                                                        𝑭𝒐𝒓𝒘𝒂𝒓𝒅 𝑷/𝑺 = 𝟏𝟎/𝟓, 𝟐𝟎 = 𝟏, 𝟗𝟐 

 

Όπως κάθε δείκτης δεν πρέπει να εξεταστεί απομονωμένος αλλά σε σύγκριση με τους ίδιους 

δείκτες όμοιων επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου. Τα αποτελέσματα του παραδείγματος από 

μόνα τους πέρα απο επεξήγηση για την χρηστικότητα του πολλαπλασιαστή δεν θα έπρεπε να 

μας πούνε κάτι παραπάνω. Αν για παράδειγμα στον συκγεκριμένο τομέα οι υπόλοιπες 

επιχειρήσεις έχουν μέσο όρο P/S 1,5 σημαίνει οτί η εταρία εκτιμάται ίσως υπερβολικά από 

τους επενδυτές κάτι που στο παράδειγμα μας μπορεί να εξηγηθεί από την πρόβλεψη για 

αύξηση 14,2% στα έσοδα. Αν από την άλλη μεριά ο μέσος όρος του κλάδου ήταν 3 αυτό θα 

σήμαινε οτί η επιχείρηση που εξετάσαμε είναι υποεκτιμημένη και άρα μία δυνητικά καλά 

επένδυση. 
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3.5.4 Λόγος τιμής/λογιστικής αξίας - Price/Book value 

 

Ο λόγος τιμής προς λογιστική αξία χρησιμοποιείται για να συγκρίνει την αγοραία τιμή μιας 

μετοχής με την αντίστοιχη λογιστική της αξία. Υπολογίζεται διαιρώντας την τρέχουσα τιμή 

κλεισίματος της μετοχής με την λογιστική αξία ανά μετοχή που προκύπτει από το τελευταίο 

τρίμηνο ή αλλιώς μαθηματικά : 

𝑃/𝐵 = 𝛵𝜄𝜇ή 𝜇휀𝜏𝜊𝜒ή𝜍/𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝜋휀𝜌𝜊𝜐𝜎𝜄𝛼𝜅ώ𝜈 𝜎𝜏𝜊𝜄𝜒휀ί𝜔𝜈

− ά𝜐𝜆𝛼 𝜋휀𝜌𝜊𝜐𝜎𝜄𝛼𝜅ά 𝜎𝜏𝜊𝜄𝜒휀ί𝛼 𝜅𝛼𝜄 𝜐𝜋𝜊𝜒𝜌휀ώ𝜎휀𝜄𝜍 

Ένας χαμηλότερος λόγος P/B μπορεί να σημαίνει οτί η μετοχή είναι υποτιμημένη. Ωστόσο 

θα μπορούσε κάλιστα να σημαίνει οτί κάτι δεν πηγαίνει θεμελιωδώς καλά με την επιχείρηση. 

Όπως και με τους περισσότερους παρόμοιους δείκτες ο συγκεκριμένος διαφέρει απο τομέα 

σε τομέα δραστηριότητας οπότε χρειάζεται προσοχή στην χρήση του. Ακόμη αυτός ο 

πολλαπλασιαστής μας δείνει μία ιδέα για το αν πληρώνουμε πολλά χρήματα για αυτό που θα 

απέμενε στην περίπτωση που η επιχείρηση πτώχευε. Αντανακλά την αξία που προσδίδουν 

όσοι συμμετέχουν στην αγορά στο ενεργητικό της εταιρίας σε σχέση με την λογιστική του 

αξία. Η αγοραία αξία μιας μετοχή αποτελεί ένα μελλοντικό μέτρο που αντικατροπτίζει 

μελλοντικές χρηματοροές. Η λογιστική της αξία από την άλλη πλευρά αποτελεί ένα 

παρελθοντικό μέτρο του ενεργητικού της εταιρίας προσαυξημένο με οποιαδήποτε κέρδη και 

μειούμενο από ζημίες, μερίσματα ή επαναγορές μετοχών. Τυπικά η αγοραία αξία του 

ενεργητικού είναι μεγαλύτερη από την λογιστική του αξία οδηγώντας σε λόγο P/B 

μεγαλύτερο της μονάδας. Κάτω απο συγκεκριμένες συνθήκες οικονομικής ύφεσης , 

χρεοκοπίας ή αναμενόμενης βουτιάς των εσόδων ο λόγος P/B μίας εταιρίας μπορεί να πέσει 

κάτω από 1. Για τις επιχειρήσεις των ανεπτυγμένων αγορών η ελάχιστη τιμή του δείκτη είναι 

0,27 και η μέγιστη 36,90 ενώ για τις αναπτυσσόμενες ο ελάχιστος κυμαίνεται στο 0,29 και ο 

μέγιστος 8,329  Επειδή οι κανόνες λογιστικής δεν αναγνωρίζουν την αξία κάποιας φίρμας 

αλλά και άλλων άυλων περουσιακών στοιχείων, όλα τα κόστη που συσχετίζονται με την 

απόκτηση τους πρέπει να γίνονται έξοδα άμεσα. Για παράδειγμα τα κόστη για έρευνα και 

ανάπτυξη πρέπει να γίνουν έξοδα κατ’ ευθείαν μειώνοντας έτσι την λογιστική αξία της 

εταιρίας. Ωστόσο αυτή η έρευνα μπορεί να χαρίσει στην συγκεκριμένη εταιρία μοναδικές 

                                                      
9 Kashif Rashid and Sardar M. N. Islam, Corporate governance and firm value, econometric modelling and analysis of emerging 
and developed financial markets, σελ. 73 
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μεθόδους παραγωγής ή να οδηγήσει στην κατοχύρωση πατεντών οι οποίες μελλοντικά θα 

μετατραπούν σε επιπλέον έσοδα. Ενώ η λογιστική ευνοεί με συντηρητισμό την 

κεφαλαιοποίηση κόστων, όσοι συμμετέχουν στην αγορά μπορεί να ανεβάσουν την τιμή της 

ως συνέπεια σε τέτοιες προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης δημιουργώντας μεγάλες 

διαφορές ανάμεσα στην αγοραία και την λογιστική αξία του ενεργητικού. 

Οι επενδυτές βρίσκουν χρήσιμο τον λόγο P/B διότι η λογιστική αξία του ενεργητικού 

παρέχει ένα σταθερό μέτρο το οποίο μπορεί εύκολα να συγκριθεί με την αγοραία αξία. 

Ακόμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εταιρίες με θετικές λογιστικές αξίες αλλά αρνητικά 

κέρδη αφού οι ζημίες καθιστούν τους λόγους P/E άχρηστους και υπάρχουν λιγότερες 

επιχειρήσεις με αρνητικές λογιστικές αξίες απ’οτι εταιρίες με ζημίες. Ωστόσο όταν οι 

κανόνες λογιστικής που ακολουθούν οι εταιρίες διαφέρουν οι λόγοι P/B μπορεί να μην είναι 

συγκρίσιμοι ειδικότερα όταν πρόκειται για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 

διαφορετικές χώρες. Επίσης ο P/B μπορεί να είναι λιγότερο χρήσιμος σε εταιρίες παροχής 

υπηρεσιών ή επιχειρήσεις τεχνολογίας με λιγοστά υλικά περουσιακά στοιχεία στον 

ισολογισμό τους. Τέλος η λογιστική αξία μπορεί να γίνει αρνητική σαν αποτέλεσμα μακρών 

περιόδων αρνητικών κερδών καθιστώντας τον λόγο P/B άχρηστο για σκοπούς συγκρίσης 

αξιών. 

 

3.5.5 Enterprise Value 

 

Η αξία επιχείρησης ή συγκοπτόμενα EV είναι ένα μέτρο της συνολικής αξίας της 

επιχείρησης που συχνά χρησιμοποιείται σαν πιο περιεκτικό της αγοραίας αξίας του 

ενεργητικού. Ενώ η αγοραία αξία του ενεργητικού μιας εταιρίας υπολογίζεται απλά 

πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των μετοχών της με την τρέχουσα αγοραία τους τιμή, η EV 

υπολογίζεται όταν στην αγοραία κεφαλαιοποίηση προσθέσουμε το χρέος, τους τόκους όσων 

έχουν λιγότερο του 50% της εταιρίας και τις προνομιούχες μετοχές και αφαιρέσουμε τα 

συνολικά μετρητά και τα ισοδύναμα μετρητών (όπως άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία 

ενεργητικού κλπ) ή 

𝐸𝑉 = 𝛼𝛾𝜊𝜌𝛼ί𝛼 𝜏𝜄𝜇ή 𝜅𝜊𝜄𝜈ώ𝜈 𝜇휀𝜏𝜊𝜒ώ𝜈 + 𝛼𝛾𝜊𝜌𝛼ί𝛼 𝛼𝜉ί𝛼 𝜋𝜌𝜊𝜈𝜊𝜇𝜄𝜊ύ𝜒𝜊𝜐 휀𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ

+ 𝛼𝛾𝜊𝜌𝛼ί𝛼 𝛼𝜉ί𝛼 𝜒𝜌έ𝜊𝜐𝜍 + 𝜏ό𝜅𝜊𝜄 − 𝜇휀𝜏𝜌𝜂𝜏ά 𝜅𝛼𝜄 휀𝜋휀𝜈𝛿ύ𝜎휀𝜄𝜍 
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Την EV μπορούμε να την έχουμε στο μυαλό μας σαν μία θεωρητική αξία στην περίπτωση 

που θα θέλαμε να αγοράσουμα κάποια εταιρία. Σε μία τέτοια περίπτωση ο αγοραστής θα 

αναλάμβανε το σύνολο του χρέους της εταιρίας αλλά επίσης θα του άνηκαν και όλα τα 

μετρητά της. Η EV διαφέρει σημαντικά από την απλά αγοραία κεφαλαιοποίηση σε αρκετά 

σημεία γι’ αυτό και θεωρείται πιο έγκυρη μέθοδος μέτρησης της αξίας της. Η αξία του 

χρέους μιας εταιρίας για παράδειγμα θα έπρεπε να πληρωθεί από έναν υποψήφιο αγοραστή 

σε περίπτωση εξαγοράς και αυτό συμπεριλαμβάνεται στους υπολογισμούς της. Οι 

πολλαπλασιαστές που περιέχουν την αξία επιχείρησης ή EV συσχετίζουν την συνολική αξία 

της επιχείρησης όπως αυτή αντανακλάται στην αγοραία αξία των κεφαλαίων της από όλες 

τις πηγές σε ένα μέτρο των παραγόμενων εσόδων όπως είναι ο EBITDA. O 

πολλαπλασιαστής EV/EBITDA είναι θετικά συσχετισμένος με τον FCFF (Free cash flow to 

the firm) και αρνητικά συσχετιζόμενος με το συνολικό ρίσκο της επιχείρησης και το WACC 

(weighted average cost of capital). Είναι πιο χρήσιμος απο το P/E όταν πρόκειται για 

σύγκριση εταιριών με διαφορετική χρηματοοικονομική μόχλευση ή για εταιρίες που έχουν 

μεγάλες αποσβέσεις ενώ παραμένει θετικός ακόμα και όταν ο P/E γίνεται αρνητικός. 

Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει οτί δεν έχει και αρνητικά σημεία. Όταν το κεφάλαιο κίνησης 

μεγαλώνει ο ΕΒΙΤDA υπερτονίζει τις λειτουργικές χρηματοροές αλλά και αγνοεί το πως 

αυτές επηρεάζονται από διαφορετικές πολιτικές εσόδων. Επίσης επειδή στις FCFF 

συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες κεφαλαίου συνδέονται περισσότερο με την θεωρία 

αποτίμησης παρά με τον EBITDA ο οποίος είναι ένα επαρκές μέτρο όταν οι δαπάνες 

κεφαλαίου είναι ίσες με τις δαπάνες αποσβέσεων. Ακόμη ένας αρκετά συχνά 

χρησιμοποιούμενος πολλαπλασιαστής για τον προσδιορισμό της σχετικής αξίας της 

επιχείρησης είναι ο EV/Sales ο οποίος θεωρείται πιο ακριβές μέτρο από τον Price/Sales 

καθώς λαμβάνει υπόψιν το μέγεθος και την αξία του χρέους που βαραίνει την επιχείρηση το 

οποίο από κάποιο σημείο και μετά θα πρέπει να αποπληρωθεί. Σε γενικές γραμμές όσο 

μικρότερος είναι ο λόγος τόσο πιο δελεαστική και υποτιμημένη θεωρείται οτί είναι η εταιρία. 

Μπορεί να γίνει κάλιστα αρνητικός όταν τα μετρητά που διακρατεί η επιχείρηση είναι 

περισσότερα από την αγοραία κεφαλαιοποίηση και την αξία του χρέους της υπονοόντας οτί 

αυτή μπορεί να σταθεί μόνη της με τα δικά της μετρητά.   

Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να κάνουμε μία σύντομη αναφορά στους δύο σημαντικούς 

δείκτες EBIT και EBITDA για δύο κυρίως λόγους. Αφ’ ενός διότι χρησιμοποιούνται 
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γενικότερα στην χρηματοοικονομική ανάλυση και αφ’ετέρου διότι αποτελούν μέρος μερικών 

από τους πολλαπλασιαστές που αφορούν την αξία εταιρίας. Ο δείκτης EBIT είναι ένας 

δείκτης κερδοφορίας της επιχείρησης ο οποίος υπολογίζεται αν από τα έσοδα αφαιρέσουμε 

τα έξοδα, τους τόκους και τους φόρους. Συχνά αναφέρεται σαν λειτουργικά κέρδη και 

ισούται με 𝐸𝐵𝐼𝑇 = Έ𝜎𝜊𝛿𝛼 − 𝛬휀𝜄𝜏𝜊𝜐𝜌𝛾𝜄𝜅ά έ𝜉𝜊𝛿𝛼 ή 𝐸𝐵𝐼𝑇 = 𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝜅έ𝜌𝛿𝜂 + 𝜏ό𝜅𝜊𝜄 +

𝜑ό𝜌𝜊𝜄. Ο δείκτης EBIT (Earnings before taxes and interests) μετράει τα κέρδη που παράγει 

μία επιχείρηση από τις λειτουργείες της κάνοντας τον συνώνυμο με τα λειτουργικά κέρδη. 

Αγνοώντας τα έξοδα για τόκους και φόρους εστιάζει μόνο στην ικανότητα της επιχείρησης 

να παράγει κέρδη από την λειτουργία της παραμερίζοντας παράγοντες όπως το φορολογικό 

βάρος και η κεφαλαιακή διάρθρωση. Αυτό καθιστά το EBIT ως ένα πολύ χρήσιμο μέτρο για 

συκεκριμένες εφαρμογές. Αν για παράδειγμα ένας επενδυτής θέλει να εξαγοράσει μία 

εταιρία τότε η υφιστάμενη κεφαλαιακή διάρθρωση είναι λιγότερο σημαντική από την 

δυνατότητα της να παράγει κέρδη. Παρομοίως αν κάποιος υποψήφιος επενδυτής θέλει να 

συγκρίνει δύο εταιρίες ίδιου κλάδου που λειτουργούν σε διαφορετικά φορολογικά 

περιβάλλοντα και έχουν υιοθετήσει διαφορετικές στρατηγικές χρηματοδότησης τους, τότε τα 

έξοδα για τόκους και φόρους θα τον αποσπάσουν από το κύριο ερώτημα για το ποια από τις 

δύο είναι αποτελεσματικότερη στην παραγωγή κερδών. Από την άλλλη μεριά ο δείκτης 

EBITDA (Earnings before taxes, interests and depreciation and amortization) είναι τα κέρδη 

προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων. Ο EBITDA είναι ένας δείκτης για τις 

χρηματοοικονομικές επιδόσεις μιας εταιρίας και χρησιμοποιείται σαν ένδειξη για τα 

δυνητικά κέρδη της αν και αυτό έχει και τα αρνητικά του. Ο EBITDA ‘’γδύνει’’ τα κέρδη 

από το κόστος του χρέους αλλά και τις επιπτώσεις του φορολογικού του βάρους 

προσθέτοντας πίσω στα κέρδη τους τόκους και τους φόρους. Ο EBITDA υπολογίζεται με 

τον εξής τρόπο 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = 𝜆휀𝜄𝜏𝜊𝜐𝜌𝛾𝜄𝜅ά 𝜅έ𝜌𝛿𝜂 + 𝛼𝜋𝜊𝜎𝛽έ𝜎휀𝜄𝜍 + 𝜒𝜌휀𝜊𝜆𝜐𝜎ί휀𝜍.           

Ουσιαστικά πρόκειται για τα καθαρά έσοδα στα οποία έχουν ξαναπροστεθεί οι τόκοι, οι 

φόροι, οι αποσβέσεις και τα χρεολύσια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συγκριθούν 

εταιρίες και επιχειρήσεις διότι εξαλείφει τα αποτελέσματα των χρηματοοικονομικών και 

λογιστικών αποφάσεων. Για να γίνει πιο κατανοητός ο υπολογισμός του έστω το ακόλουθο 

παράδειγμα:  
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Παράδειγμα 3.3 

‘Εσοδα                                                                                              100€εκ. 

Κόστος εμπορευμάτων                                                                      40€εκ.  

Λειτουργικά έξοδα                                                                             20€εκ.  

Αποσβέσεις                                                                                        10€εκ.  

Τόκοι                                                                                                     5€εκ.  

Φορολογικός συντελεστής                                                                     20% 

𝛫έ𝜌𝛿𝜂 𝜋𝜌𝜊 𝜑ό𝜌𝜔𝜈 = 100 − 40 − 20 − 40 − 10 − 5 = 25휀𝜅. 

𝛷ό𝜌𝜊𝜄 =  25 ∗ 20% = 5휀𝜅. 

𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝜅έ𝜌𝛿𝜂 = 25 − 5 = 20휀𝜅. 

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = 𝜆휀𝜄𝜏𝜊𝜐𝜌𝛾𝜄𝜅ά 𝜅έ𝜌𝛿𝜂 + 𝛼𝜋𝜊𝜎𝛽έ𝜎휀𝜄𝜍 =  40 + 10 = 50휀𝜅. 

 

 

Στα αρνητικά του δείκτη συγκαταλέγονται οτί δεν είναι πολύ αντικειμενικός με αποτέλεσμα 

οι επιχειρήσεις να αλλάζουν από χρόνο σε χρόνο στις οικονομικές τους καταστάσεις μεγέθη 

που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό του με αποτέλεσμα ο ίδιος να επηρεάζεται. Επίσης ο 

EBITDA ξεκίνησε να χρησιμοποιείται στις μοχλευμένες εξαγορές κατά την διάρκεια της 

δεκαετίας του 1980 όπου αποσκοπούσε στο να πληροφορεί τους αγοραστές να βλέπουν κατά 

πόσο η εταιρία μπορεί να εξυπηρετήσει το χρέος της. Κατά το πέρας του χρόνου έγινε 

δημοφιλής σε εταιρίες με ακριβά περουσιακά στοιχεία οι οποίες έπρεπε να τα καταγράψουν 

για μεγάλα χρονικά διαστήματα.Στις μέρες μας χρησιμοποιείται ευρέως σε εταιρίες 

τεχνολογίας. 

 

3.5.6 Λογιστική αξία - Book Value 

 

Στην λογιστική, η λογιστική αξία είναι η αξία ενός περουσιακού στοιχείου σύμφωνα με το 

υπόλοιπο του λογαριασμού του στον ισολογισμό. Για τα περουσιακά στοιχεία η αξία βασίζεται 

στο αρχικό τους κόστος μείον τις αντίστοιχες αποσβέσεις, χρεολυσίες ή κόστη συντήρησης. 

Παραδοσιακά η λογιστική αξία μίας επιχείρησης είναι ίση με το σύνολο των περουσιακών της 

στοιχείων αφαιρώντας τα άυλα περουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις. Ωστόσο στην πράξη 

,ανάλογα με το από που προέρχεται η ανάλυση, η λογιστική αξία μπορεί να περιλαμβάνει και τα 
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άυλα περουσιακά στοιχεία ή την φήμη και πελατεία ή και τα δύο ταυτόχρονα. Το ανθρώπινο 

δυναμικό που ενσωματώνεται στην αξία της επιχείρησης και αποτελεί μέρος του πνευματικού 

κεφαλαίου της εταιρίας σχεδόν πάντα αγνοείται. Όταν τα άυλα περουσιακά στοιχεία καθώς και 

η φήμη και πελατεία εξαιρούνται του υπολογισμού της αξίας της επιχείρησης τότε γίνεται λόγος 

για υλική λογιστική αξία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

Οι μέθοδοι που βασίζονται σε λογιστικά δεδομένα για την εύρεση της αξίας της επιχείρησης 

είναι από τις πιο παραδοσιακές και χρησιμοποιούνταν πριν των πλέον σύγχρονων, ενώ 

βασίζονται σε μεγέθη του ισολογισμού ωστέ να βγάλουν συμπεράσματα. Σημαντικό ρόλο οπότε 

στις μεθόδους αυτές παίζουν τα περουσιακά στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους, τόσο υλικά 

όσο και άυλα, οι επιχειρήσεις καθώς και οι υποχρεώσεις που τις βαραίνουν. Βασικό τους 

πλεονέκτημα είναι οτί είναι πολύ εύκολοι στην χρήση τους καθώς η πληροφόρηση που 

χρειάζεται είναι δημοσιευμένη κατά κύριο λόγο ή μπορεί να βρεθεί εύκολα. Στον αντίποδα 

βρίσκονται τα μειονεκτήματα τους στα οποία συγκαταλέγεται η πολύ στενή έννοια κάτω από 

την οποία εξετάζουν το πρόβλημα της αποτίμησης. Όπως είναι γνωστό ο ισολογισμός αποτελεί 

ένα στιγμιότυπο της τρέχουσας κατάστασης της επιχείρησης καταγράφοντας τα περουσιακά της 

στοιχεία αλλά και τις πηγές χρηματοδότησης αυτών. Ωστόσο αδυναμεί να καταγράψει μία σειρά 

γεγονότων και καταστάσεων, όπως η γενική κατάσταση της αγοράς, της οικονομίας γενικότερα 

και του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση, η πορεία της επιχείρησης και οι 

μελλοντικές της αναπτυξιακές προοπτικές, το στελεχιακό της κεφάλαιο, η οργάνωση της, οι 

αναμενόμενες χρηματοροές της αλλά και η χρονική αξία του χρήματος. Στην συνέχεια 

παραθέτουμε μία σύντομη αναφορά στους βασικότερες μεθόδους που βασίζονται σε λογιστικά 

δεδομένα. 

 

 

4.2 Asset Book Value 

Η λογιστική αξία ενός περουσιακού στοιχείου αναφέρεται στην αξία του σε μετρητά ή στο 

κόστος απόκτησης του. Τα περουσιακά στοιχεία που αποκτώνται με μετρητά καταγράφονται με 

την κανονική τους αξία σε χρήμα. Από την άλλη πλευρά περουσιακά στοιχεία όπως κτίρια ή 

οικόπεδα και εξοπλισμός αξιολογούνται με βάση το κόστος απόκτησης τους στο οποίο 

συμπεριλαμβάνεται το πραγματικό χρηματικό κόστος μαζί με κάποια κόστη που συνοδεύουν 
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τέτοιες αγορές όπως για παράδειμα η αμοιβή του μεσίτη κ.α. Ωστόστο δεν καταγράφονται όλες 

οι αγορές σαν περουσιακά στοιχεία. Τυχαίες αγορές προμηθειών καταγράφονται σαν έξοδα ή 

κάποια περουσιακά στοιχεία μπορούν να καταγραφούν σαν τρέχοντα έξοδα για φορολογικούς 

σκοπούς.  

 

4.3 Net Asset Value 

 

Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο έιναι ένας τίτλος που κυρίως κατέχει χρηματοοικονομικά προϊόντα  ή 

κεφαλαιακά περουσιακά στοιχεία όπως ομόλογα ή μετοχές. Η καθαρή λογιστική αξία ενώς 

αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η αγοραία αξία των περουσιακών στοιχείων που κατέχονται από το 

αμοιβαίο κεφάλαιο μείον τις υποχρεώσεις των στοιχείων αυτών. Αυτό είναι παραπλήσιο με την 

καθαρή αξία των κατόχων μετοχών με την διαφορά οτί η αξιολόγηση γίνεται με όρους αγοράς 

και όχι κόστους κτήσης.  

 

4.4 Corporate Book Value 

 

Η λογιστική αξία μίας επιχείρησης ή ενός ομίλου, σαν περουσιακό στοιχείο που διακατέχεται 

από κάποιο ξεχωριστή οικονομική οντότητα, είναι η καθαρά αξία των κατόχων μετοχών της 

εταιρίας ή η αγοραία αξία των μετοχών που έχει στην κατοχή του η ξεχωριστή αυτή οντότητα. Η 

εταιρική λογιστική αξία χρησιμοποιείται στην θεμελιώδη χρηματοοικονομική ανάλυση για να 

καταστήσει ευκολότερη την διερεύνηση για το αν η αγοραία αξία των εταιρικών μετοχών 

βρίσκεται υψηλότερα ή χαμηλότερα από την λογιστική τους αξία. Ωστόσο ούτε η αγοραία ούτε 

και η λογιστική αξία δεν είναι αμερόληπτος εκτιμητής της λογιστικής αξίας μίας επιχείρησης 

καθώς τα λογιστικά αρχεία και κανόνες της επιχείρησης δεν αντανακλούν την αγοραία αξία των 

περουσιακών στοιχείων αλλά και των υποχρεώσεων και επιπλέον η αγοραία και ανταλλακτική 

αξία των μετοχών της επιχείρησης υπόκειται σε διαφοροποιήσεις. 

 

4.5 Liquidation Value 
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Η αξία ρευστοποίησης είναι το σύνολο της αξίας των υλικών περουσιακών στοιχείων μιας 

επιχείρησης σε περίπτωση λύσης της ή εαν θα σταματούσε την λειτουργία της. Στην αξία αυτή 

συμμετέχουν περουσιακά στοιχεία όπως ακίνητα, εξοπλισμός και εμπορεύματα ενώ δεν 

συμμετέχουν τα άυλα περουσιακά στοιχεία όπως φήμη και πελατεία. Είναι σημαντική για την 

κάθε εταιρία επειδή σε περίτπωση που καταλάβει οτί ένα project δεν είναι και δεν θα είναι στο 

μέλλον κερδοφόρο, θα μπορούσε πολύ καλύτερα να ρευστοποιήσεί την αξία του σε περίπτωση 

που η καθαρά παρούσα αξία είναι μικρότερη της αξίας ρευστοποίησης ελαχιστοποιώντας τις 

ζημιές. Η αγοραία αξία είναι συνήθως η μεγαλύτερη από τις αξίες (εκτός αν τα περουσιακά 

στοιχεία έχουν χάσει την αξία τους στην αγορά). Η λογιστική αξία είναι αυτή που αναφέρεται 

στον ισολογισμό. Εξ’ αιτίας της ιστορικής του φύσης, σε ένα περιβάλλον με αυξανόμενες τιμές 

στην αγορά η λογιστική αξία είναι μικρότερη της αγοραίας. Η αξία ρευστοποίησης είναι η αξία 

που θα λάβουμε σε περίπτωση ρευστοποίησης η οποία είναι αναμενόμενο να είναι μικρότερη 

του ιστορικού της κόστους. Τέλος η υπολλειματική αξία (Scrap value) είναι η μικρότερη των 

παραπάνω και αποτελεί την αξία του στοιχείου μετά το τέλος της ζωής του κατά το οποίο η 

επιχείρηση το αξιοποιεί για να παράγει αξία. Όλα τα παραπάνω φαίνονται στο διάγραμμα 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 4.1  Σύνοψη διαφορετικών αξιών επιχειρήσεων. 

 

 

Α
ξί

α
 

Κέρδη 

Υπολ.Αξία 

Αξία ρευστ. 

Αξία παγίων 

 

0 
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4.6 Adjusted Book Value 

 

Ένα από τα αρνητικά του ισολογισμού είναι οτί το ιστορικό κόστος είναι πολύ απίθανο να 

αντανακλά την πραγματική αξία των άυλων περουσιακών στοιχείων. Αυτή η προσέγγιση είναι 

καταλληλότερη για εταιρίες χαρτοφυλακίου και ειδικά για εκείνες στις οποίες οι τρέχουσες 

επιστροφές στους μετόχους δεν αντανακλούν επαρκώς της αγοραία αξίας της εταιρίας σαν 

σύνολο. Η προσέγγιση της αναπροσαρμοσμένης λογιστικής αξίας ή ισολογισμού αναφέρεται 

στην διασαφήνιση μίας τρέχουσας δίκαιης αγοραίας αξίας για όλα τα περουσιακά στοιχεία αλλά 

και τις υποχρεώσεις μιας επιχείρησης. Μετά τον υπολογισμό της αξίας της εταιρίας με την 

μέθοδο της αξίας εισοδήματος, πολλοί αγοραστές θα θέλουν να πληρώσουν για τα περουσιακά 

στοιχεία μόνο την δίκαιη αγοραία τιμή τους αφαιρώντας τις υποχρεώσεις και προσθέτοντας 

κάποια αξία για τα άυλα περουσιακά στοιχεία. Αν η εξεταζόμενη επιχείρηση είναι εμπορική με 

μικρά περιθώρια κέρδους τότε αυτή η προσέγγιση είναι η καταλληλότερη. Αναπροσαρμοσμένη 

αξία σημαίνει οτί η λογιστική αξία των περουσιακών στοιχείων αλλά και των υποχρεώσεων 

προσαρμόζεται στην δίκαιη τρέχουσα αγοραία τους τιμή. Η διαφορά αν από την 

αναπροσαρμοσμένη αξία των περουσιακών στοιχείων αφαιρέσουμε την αναπροσαρμοσμένη 

αξία των υποχρεώσεων είναι η καθαρά αγοραία αξία των κατόχων μετοχών. Ένα πρόβλημα της 

συγκεκριμένης μεθόδου είναι μεγάλο μέρος της αξίας της επιχείρησης μπορεί να προέλθει από 

τις χρηματοροές και το κεφάλαιο κίνησης και όχι από πάγια ή άυλα περουσιακά στοιχεία. Σ’ 

αυτή την περίπτωση υπάρχει πιθανότητα η αναπροσαρμοσμένη λογιστική αξία να είναι 

μικρότερη της αρχικής λογιστικής αξίας πριν την αναπροσαρμογή της. Για να γίνει πιο 

κατανοητή η έννοια της αναπροσαρμοσμένης λογιστικής αξίας ας θεωρήσουμε το εξής 

παράδειγμα. Έστω οτί το ενεργητικό μιας εταιρίας ειναι 100€εκ.  ενώ οι υποχρεώσεις της 

20€εκ.. Σ’αυτή την περίπτωση η λογιστική της αξία είναι 80€εκ.. Εκτιμητές όμως καταθέτουν 

την άποψη τους οτί σύμφωνα με τις τωρινές συνθήκες της αγοράς τα αποθέματα και τα 

εμπορεύματα έχουν ανατιμηθεί για να ανταποκρίνονται στις πραγματικές τιμές τους οπότε πλέον 

το ενεργητικό ανέρχεται σε 120εκ. € ενώ οι υποχρεώσεις παρέμειναν σταθερές. Έτσι η 

αναπροσαρμοσμένη λογιστική αξία είναι πλέον 120-20-100εκ. €. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ “Microsoft” 

 

5.1 Εισαγωγή10 

 

Μετά τα εισαγωγικά κεφάλαια σε όλη την διαδικασία αποτίμησης αλλά και παρουσίασης όσο το 

δυνατόν περισσότερων πλευρών της θα προσπαθήσουμε να κάνουμε πράξη την θεωρία που 

αναλύσαμε αποτιμώντας την εταιρία Microsoft. 

 Για να γίνει αυτό πρέπει αρχικά να γνωρίσουμε καλύτερα την εταιρία ωστέ να έχουμε πιο 

σφαιρική και ολοκληρωμένη άποψη γι’αυτήν. Η Microsoft ιδρύθηκε το 1975 από τους Bill 

Gates και Paul Allen στo Νέο Μεξικό. Μετά την δημιουργία της γλώσσας προγραμματισμού 

BASIC ανέλαβε ένα σημαντικότερο έργο. Αρχικά διέθεσε αποκλειστικά για την τότε 

μεγαλύτερη εταιρία κατασκευής υπολογιστών στον κόσμο την IBM το λειτουργικό σύστημα για 

την λειτουργία του πρώτου προσωπικού υπολογιστή ο οποίος σημείωσε τεράστια επιτυχία, 

παρασύροντας μαζί του και την Microsoft. Κράτησε τα δικαιώματα του MS-DOS και το διέθεσε 

και σε άλλες κατασκευαστικές εταιρίες με κάποιες παραλλαγές οπότε έγινε η κύρια εφοδιαστής 

λειτουργικών συστημάτων όλων των κατασκευαστών που αποπειράθηκαν να αντιγράψουν την 

IBM. Αργότερα το λειτουργικό της σύστημα απέκτησε γραφικό περιβάλλον χρήστη και 

εξελίχθηκε από τα Windows 1.0 το 1985 στα Windows 10 το 2016.όπως φαίνεται στο 

διάγραμμα 5.1, ενώ στις μέρες μας χρησιμοποιείται στο 90% των υπολογιστών παγκοσμίως.  

Εκτός από τον κύριο πάροχο λειτουργικών συστημάτων για ιδιωτική αλλά και βιομηχανική-

επιχειρηματική χρήση ταυτόχρονα παράγει σουίτες λογισμικού γραφείου (Microsoft Office), 

κονσόλες παιχνιδιών (X-box), αλλά και πληθώρα ακόμα λογισμικού (Skype,Visual Studio κα) 

και περιφερειακών συσκευών για τους υπολογιστές και όχι μόνο όπως ποντίκια, πληκτρολόγια, 

κάμερες, ηχεία, φωτοτυπικά, scanner και πολλά άλλα. Η είσοδο της στο χρηματιστήριο έγινε 

στις 13 Μαρτίου 1986 με την τιμή της από τα 21$ να ανεβαίνει στα 28$ σε μία ημέρα. Τον μάϊο 

                                                      
10 Πηγή: Microsoft 
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του 2016 η αξία της ανερχόταν σε 407$ δις στην 23η θέση παγκοσμίως11. Κύριος ανταγωνιστής 

της είναι η APPLE με την οποία είχε δικαστικές διαμάχες στο παρελθόν διότι την κατηγόρησε 

για αντιγραφή του προϊόντος της, τις οποίες έχασε οπότε προσπαθεί να κερδίσει έδαφος 

βασισμένη στο φουτουριστικό της σχεδιασμό και στην ανάπτυξη προϊόντων στα οποία δεν έχει 

μεγάλη επιτυχία  η Microsoft όπως τα κινητά τηλέφωνα (iPhone). 

 

 

Διάγραμμα 5.1 Κυκλοφορία λειτουργικών συστημάτων Microsoft12 

 

5.2 Χρηματοοικονομικά στοιχεία 

 

Πέραν των γενικών δεδομένων της εταιρίας θα παρεθέσουμε πιο συγκεκριμένα οικονομικά 

στοιχεία και δείκτες που θα μας βοηθήσουν να δώσουμε καλύτερη εκτίμηση για την σημερινή 

της αξία. Το 2016 μέχρι στιγμής έχει σημειώσει έσοδα της τάξης των 85,21$ δις ενώ απασχολεί 

πάνω από 114.000 εργαζομένους σε πάνω από 130 χώρες. Στο διάγραμμα 5.2 φαίνεται 

αναλυτικά η πορεία της μετοχής της Microsoft στο χρηματιστήριο NASDAQ της Νέας Υόρκης. 

Αυτό που διακρίνει κανείς εκ πρώτης όψης κοιτώντας το διάγραμμα είναι η αδυναμία της τιμής 

                                                      
11 http://www.forbes.com/companies/microsoft/ 
12 Περισσότερες πληροφορίες https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft  

https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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να ανέβει πάνω από κάποιο όριο καθώς στην αρχή της διαπραγμάτευσης της βρισκόταν λίγο 

κάτω από τα 30$ ενώ ύστερα από 28 χρόνια, το 2013 βρισκόταν στα ίδια περίπου επίπεδα με 

σημάδια προσέγγισης των 60$ να φαίνονται μόλις φέτος. 

 

Διάγραμμα 5.2 Τιμή μετοχής Microsoft διαχρονικά13 

Η εξέλιξη αυτή κάθε άλλο παρά τυχαία είναι καθώς η μετοχή έχει δεχτεί συνολικά εννιά stock 

split με αποτέλεσμα κάθε φορά να πέφτει η τιμή της κατα το ήμιση ή κατά το 1/3. Οι επεμβάσεις 

αυτές φαίνονται στον πίνακα 5.1 όπου τις καταγράψαμε χρονικά. 

 

                         Πίνακας 5.1 Ημερομηνίες και ποσοστά των Stock Split της Microsoft14 

Ημερομηνία Ποσοστό 

18-Feb-03 2/1 Stock Split 

29-Mar-99 2/1 Stock Split 

23-Feb-98 2/1 Stock Split 

9-Dec-96 2/1 Stock Split 

23-May-94 2/1 Stock Split 

15-Jun-92 3/2 Stock Split 

                                                      
13 Τα δεδομένα προέρχονται από τον ιστότοπο https://finance.yahoo.com/quote/MSFT/history 
14 https://finance.yahoo.com/quote/MSFT/history 
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27-Jun-91 3/2 Stock Split 

16-Apr-90 2/1 Stock Split 

21-Sep-87 2/1 Stock Split 

 

Για να φανούν πιο καθαρά και να γίνει κατανοητή η πορεία της μετοχής στο παρακάτω 

διάγραμμα τονίσαμε τις ακραίες μεταβολές στην τιμή οι οποίες δεν θα μπορούσαν να 

δικαιολογηθούν απο εξωγενείς παράγοντες αλλά αποτελούν πολιτική της εταιρίας για διατήρηση 

της τιμής της σε χαμηλά επίπεδα.  

 

 

Διάγραμμα 5.3 Τα Stock split της Microsoft15 

 

Με τα κόκκινα βέλη δείχνουμε το πότε έγιναν τα split που είχαν σαν αποτέλεσμα την ακαριαία 

πτώση της τιμής. Σε συνέχεια της ανάλυσης μας παρουσιάζουμε την πορεία του μερίσματος της 

μετοχής τόσο διαγραμματικά για να έχουμε μία καλύτερη οπτική της εκτίμηση.  

                                                      
15 Τα δεδομένα προέρχονται από τον ιστότοπο https://finance.yahoo.com/quote/MSFT/history 
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Διάγραμμα 5.4 Διαχρονικά μερίσματα της Microsoft16 

 

 

Να σημειωθεί σ’αυτό το σημείο οτί η εταιρία άρχισε να δίνει μέρισμα από τον Ιανουάριο του 

2003 και έκτοτε δεν έχει σταματήσει, αλλά αντιθέτως αυξάνεται σταθερά και συνεχώς 

ξεκινώντας από τα 0,08$ και φτάνοντας σήμερα τα 0,36$. Το μέρισμα καταβάλλεται τέσσερις 

φορές τον χρόνο τον Φεβρουάριο, τον Μάιο, τον Αύγουστο και τον Νοέμβρη, ανά τρεις μήνες. 

Για του λόγου το αληθές παρουσιάζονται τα δεδομένα στον πίνακα 5.2 παρακάτω. 

Στον πίνακα 5.3 φαίνονται όλοι οι μεγάλοι μέτοχοι της εταρίας, τόσο ιδιώτες όσο και 

οργανισμοί, τράπεζες και funds, ο αριθμός των μετοχών που έχουν στην κατοχή τους και η αξία 

τους. 

 

 

 

 

                                                      
16 Τα δεδομένα προέρχονται από τον ιστότοπο https://finance.yahoo.com/quote/MSFT/history 
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Πίνακας 5.2 Ημερομηνίες και ποσά των μερισμάτων17 

Ημερομηνία Μέρισμα 
    8/16/2016 0.36 5/15/2012 0.2 2/19/2008 0.11 

5/17/2016 0.36 2/14/2012 0.2 11/13/2007 0.11 

2/16/2016 0.36 11/15/2011 0.2 8/14/2007 0.1 

11/17/2015 0.36 8/16/2011 0.16 5/15/2007 0.1 

8/18/2015 0.31 5/17/2011 0.16 2/13/2007 0.1 

5/19/2015 0.31 2/15/2011 0.16 11/14/2006 0.1 

2/17/2015 0.31 11/16/2010 0.16 8/15/2006 0.09 

11/18/2014 0.31 8/17/2010 0.13 5/15/2006 0.09 

8/19/2014 0.28 5/18/2010 0.13 2/15/2006 0.09 

5/13/2014 0.28 2/16/2010 0.13 11/15/2005 0.08 

2/18/2014 0.28 11/17/2009 0.13 8/15/2005 0.08 

11/19/2013 0.28 8/18/2009 0.13 5/16/2005 0.08 

8/13/2013 0.23 5/19/2009 0.13 2/15/2005 0.08 

5/14/2013 0.23 2/17/2009 0.13 11/15/2004 0.08 

2/19/2013 0.23 11/18/2008 0.13 8/23/2004 0.08 

11/13/2012 0.23 8/19/2008 0.11 10/15/2003 0.16 

8/14/2012 0.2 5/13/2008 0.11 2/19/2003 0.08 

 

Πίνακας 5.3 Μεγάλοι μέτοχοι18 

 

3.78% Shares Held by All Insider and 5% Owners 

72.60% % of Shares Held by Institutional & Mutual Fund Owners 

75.45% % of Float Held by Institutional & Mutual Fund Owners 

2,202 Number of Institutions Holding Shares 

Ιδιώτες 

Name Shares 

GATES WILLIAM H III 190,992,934 

MORFIT G MASON 1,819 

NADELLA SATYA 1,172,016 

TURNER BRIAN KEVIN 943,093 

SMITH BRADFORD L 926,148 

                                                      
17 Τα δεδομένα προέρχονται από τον ιστότοπο https://finance.yahoo.com/quote/MSFT/history 
 
18 Τα δεδομένα προέρχονται από τον ιστότοπο https://finance.yahoo.com/quote/MSFT/history 

https://finance.yahoo.com/quote/MSFT/history
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MARQUARDT DAVID F 666,579 

COURTOIS JEAN PHILIPPE 576,322 

HOOD AMY 556,883 

BRUMMEL LISA E 325,504 

CAPOSSELA CHRISTOPHER C 277,306 

Top Institutional Holders 

Holder Shares % 

Out 

Value 

Vanguard Group, Inc. (The) 504,208,409 6.41% 25,800,343,280 

Capital World Investors 319,232,342 4.06% 16,335,118,301 

State Street Corporation 298,308,197 3.80% 15,264,429,843 

BlackRock Institutional Trust Company, 

N.A. 

204,335,731 2.60% 10,455,858,946 

Price (T.Rowe) Associates Inc 178,075,029 2.27% 9,112,098,877 

Wellington Management Company, LLP 142,958,094 1.82% 7,315,165,384 

FMR, LLC 128,159,209 1.63% 6,557,906,468 

Bank of New York Mellon Corporation 118,343,793 1.51% 6,055,651,651 

JP Morgan Chase & Company 107,940,701 1.37% 5,523,325,454 

BlackRock Fund Advisors 102,285,888 1.30% 5,233,968,684 

Top Mutual Fund Holders 

Holder Shares % 

Out 

Value 

Vanguard Total Stock Market Index Fund 144,774,458 1.84% 7,995,893,315 

Vanguard 500 Index Fund 103,112,104 1.31% 5,276,246,155 

Vanguard Institutional Index Fund-

Institutional Index Fund 

87,705,170 1.12% 4,487,873,373 

Washington Mutual Investors Fund 79,023,800 1.01% 4,043,647,687 

SPDR S&P 500 ETF Trust 77,980,140 0.99% 3,990,243,607 
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Fundamental Investors Inc 56,741,000 0.72% 2,903,436,856 

Powershares Exhg Traded Fd Tr-Powershares 

QQQ Tr, Series 1 

53,106,616 0.68% 2,717,465,434 

American Balanced Fund 51,320,000 0.65% 2,626,044,297 

Income Fund of America Inc 51,193,209 0.65% 2,619,556,402 

Growth Fund Of America Inc 49,077,600 0.62% 2,511,300,693 

 

Σε συνέχεια της ανάλυσης μας συγκεντρώσαμε μερικά σημαντικά δεδομένα για την εταιρία, τα 

οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στις δημοσιευμένες καταστάσεις της, τόσο για γενικότερη 

πληροφόρηση μας όσο και για την ανάλυση μας στην συνέχεια. 

 

Πληροφορίες μετοχής19 

Σύνολο μετοχών                                                                                                7.79 δις 

Διαπραγματεύσιμες μετοχές                                                                              7.26 δις 

% Διακρατημένες από οργανισμούς                                                                   72.6% 

% Διακρατημένες από εμπλεκόμενους στην εταιρία                                          3.78% 

Μέσος όγκος διαπραγμάτευσης (3μήνου)                                                        26.32εκ 

Beta                                                                                                                         0.99 

Μεταβολή 52-εβδομάδων                                                                                  32.66% 

Υψηλό 52-εβδομάδων                                                                                            58.7 

Χαμηλό 52-εβδομάδων                                                                                        43.05 

Κινητός μέσος όρος 50 ημερών                                                                           57.55 

Κινητός μέσος όρος 200 ημερών                                                                         54.09 

Μερίσματική πληροφόρηση 

Trailing annual dividend rate                                                             4 ∗ 0.36 = 1.44 

Dividend date                                                                                             08/09/2016 

Ex-dividend date                                                                                        16/08/2016 

Trailing annual dividend yield                                                                           2.51% 

Payout ratio                                                                                                     66.19% 

                                                      
19 Τα δεδομένα προέρχονται από τον ιστότοπο https://finance.yahoo.com/quote/MSFT/ 
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Παραθέτουμε στο παράρτημα της εργασίας αυτοτελείς την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, 

την κατάσταση ταμιακών ροών αλλά και τους ισολογισμούς για τα οικονομικά έτη 2014, 2015, 

2016 ωστέ να έχουμε αρκετή πληροφόρηση για την κατάσταση της εταιρίας.  

Επιλέον όλων αυτών των στοιχείων αντλήσαμε πληροφορίες για το ακίνδυνο επιτόκιο που 

χρησιμοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το οποίο αυτή την στιγμή είναι το επιτόκιο 

απόδοσης του 10-ετούς ομολόγου που κυμαίνεται στο 1.58%20, ενώ το επιτόκιο της αγοράς 

κυμαίνεται στο 7.84%21 και άρα η επιπλέον απόδοση που απαιτούν οι επενδυτές ή το Risk 

premium είναι 6.26%. 

 

 

Πίνακας 5.4 Ακίνδυνο επιτόκιο ως το επιτόκιο του 10-ετούς ομολόγου 

 

 

 

 

 

 

                                                      
20 http://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-bonds/us 
21 https://ycharts.com/indicators/sandp_500_total_return_annual 
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5.3 Εκτίμηση 

 

5.3.1 Εκτίμηση με Gordon Growth Model 

 

Πριν να χρησιμοποιήσουμε τον γνωστό τύπο πρέπει αρχικά να υπολογίζουμε την απαιτούμενη 

απόδοση r και ύστερα να υπολογίσουμε τον ρυθμό μεγέθυνσης των μερισμάτων g. Ο 

υπολογισμός του r γίνεται μέσω του CAPM με τον εξής τύπο: 

 

𝑅 =  𝑅𝑓 +  𝛽(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 

𝑟 = 0.0158 + 0.99 ∗ (0.078 − 0.0158) 

𝑟 = 0.0158 + 0.0622 

𝑟 =  0.078 = 7.8% 

 

Για να βρούμε τον ρυθμό μεγέθυνσης των μερισμάτων θα πρέπει να κάνουνε χρήση 

οικονομετρίας και να χρησιμοποιήσουμε όλα τα γνωστά δεδομένα για τα παλαιότερα μερίσματα 

ωστέ να είμαστε όσο το δυνατόν ακριβέστεροι στην πρόβλεψη μας διότι αυτός θα έιναι 

καταλυτικός παράγοντας για την ακρίβεια του τελικού αποτελέσματος. Αυτό γίνεται με την 

βοήθεια του οικονομετρικού προγράμματος E-VIEWS εισάγοντας κάποια από τα δεδομένα που 

καταγράψαμε παραπάνω.  

 

Μετά από προσεκτική μελέτη των δεδομένων και των συμπερασμάτων μας καταλήξαμε στο 

εξής. Στην προσπάθεια μας να βρούμε την γραμμή παλινδρόμησης είδαμε μία αλλαγή 

συμπεριφοράς στην χρονοσειρά μας η οποία αντανακλά την μερισματική πολιτική της εταιρίας. 

Όταν συμπεριλαμβάναμε όλα τα δεδομένα στο πρόγραμμα η πρόβλεψη του για το τρίτο τρίμηνο 

του 2016 ήταν οτί το μέρισμα θα έπρεπε να είναι 0,31$ αντί του πραγματικού 0,36$ απόκλιση 

της τάξης του 16,1% ενώ τα δεδομένα της εκτίμησης φαίνονται στον πίνακα 5.5.  
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Πίνακας 5.5 Εκτίμηση με το σύνολο των δεδομένων 

 

 

Ο λόγος γι’ αυτή την απόκλιση είναι η ακραία τιμή των 0,16$ που δόθηκε σαν μέρισμα τον 

Οκτώβρη του 2003. Αποκλείοντας αυτή την ακραία τιμή και παίρνοντας σαν δείγμα τις 

παρατηρήσεις από το πρώτο τρίμηνο του 2008 εως και το δεύτερο τρίμηνο του 2016 

χρησιμοποιώντας πάλι το ίδιο υπόδειγμα ήτοι 𝑫𝒊𝒗𝒊𝒅𝒆𝒏𝒅𝒔 = 𝒄(𝟏) + 𝒄(𝟐) ∗ 𝑫𝒂𝒕𝒆 (πίνακας 5.6) 

με την μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων. 

 

Πίνακας 5.6 Εκτίμηση συνάρτησης  
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Μετά την εκτίμηση αυτή το αποτελέσματα που πήραμε για την πρόβλεψη του τρίτου τριμήνου 

ήταν 0,351$ το οποίο σε σχέση με το πραγματοποιηθέν 0,36$ απέχει μόνο 2,56%. (Πίνακας 5.7) 

 

Πίνακας 5.7 Εκτίμηση αποκλείοντας ακραία δεδομένα 

 

 

Να σημειωθεί επίσης οτί στο πρώτο υπόδειγμα ο συντελεστής 𝑅2 είναι 0,8512 ενώ στο δεύτερο 

0,9516 κάτι που υποδηλώνει πολύ καλή προσαρμοστικότητα στα δεδομένα μας και άρα η 

μεταβλητότητα της ανεξάρτητης μεταβλητής μας ευθύνεται για το 95,16% της μεταβλητότητας 

της εξαρτημένης μεταβλητής. Στην πραγματικότητα ωστόσο ξέρουμε οτί οι αποφάσεις για 

την μερισματική μεταβολή δεν ακολοθούν τυχαίο περίπατο αλλά εξαρτώνται σχεδόν 

πλήρως από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας και την μερισματική της πολιτική. 

Η γραμμά παλινδρόμησης αναπαριστάται με την πράσινη γραμμή στο διάγραμμα 5.5 και η 

εξίσωση της είναι: 

 

𝑫𝒊𝒗𝒊𝒅𝒆𝒏𝒅 = −𝟎. 𝟎𝟔𝟒𝟏𝟐𝟖𝟕𝟖𝟕𝟖𝟕𝟖𝟖 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟖𝟏𝟕𝟖𝟒𝟕𝟓𝟗𝟑𝟓𝟖𝟑 ∗ 𝑫𝒂𝒕𝒆 

 

,με τυπική απόκλιση 0,0177. 
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Διάγραμμα 5.6 Γραμμή παλινδρόμησης 

 

Στην παραπάνω εξίσωση πρέπει να τονίσουμε 3 πράγματα. Πρώτον είναι αξιοπερίεργη η 

αρνητική τιμή του  (−0.0641287878788) το οποίο σημαίνει οτί στην πρώτη περίοδο 

καταβολής μερισμάτων για παράδειγμα το μέρισμα θα ήταν αρνητικό, κάτι το οποίο φυσικά δεν 

υφίσταται αλλά να υπενθυμίσουμε οτί παραλείψαμε τις πρώτες ακραίες τιμές γιατί το υπόδειγμα 

μας δεν προσαρμοζόταν καλά στις μελλοντικές τιμές και άρα δεν λειτουργέι καλά για τις πρώτες 

αυτές τιμές. Δεύτερον αυτό που πρέπει να προσέξουμε επίσης είναι οτί στην θέση της 

μεταβλητής “Dates” χρησιμοποιούμε αύξων αριθμό ο οποίος αντιστοιχεί στην ανάλογη περίοδο 

και δεν έχει κάποια άλλη σημασια. Για παράδειγμα αν θέλαμε να βρούμε το μέρισμα που 

προβλέπει το υπόδειγμα μας για το πρώτο τρίμηνο του 2010 θα έπρεπε να αντικαταστήσουμε 

στην συνάρτηση μας τον αριθμό 25 κ.ο.κ. Τρίτον δοκιμάσαμε αντί για γραμμική συνάρτηση να 

χρησιμοποιήσουμε εκθετική ή λογαριθμική αλλά τα αποτελέσματα των προβλέψεων ήταν 

λιγότερο ικανοποιητικά.  
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Πίνακας 5.8 Αναπαράσταση μεταβλητής ‘Dates’ 

Ημερομηνία Date 
    8/16/2016 51 5/15/2012 34 2/19/2008 17 

5/17/2016 50 2/14/2012 33 11/13/2007 16 

2/16/2016 49 11/15/2011 32 8/14/2007 15 

11/17/2015 48 8/16/2011 31 5/15/2007 14 

8/18/2015 47 5/17/2011 30 2/13/2007 13 

5/19/2015 46 2/15/2011 29 11/14/2006 12 

2/17/2015 45 11/16/2010 28 8/15/2006 11 

11/18/2014 44 8/17/2010 27 5/15/2006 10 

8/19/2014 43 5/18/2010 26 2/15/2006 9 

5/13/2014 42 2/16/2010 25 11/15/2005 8 

2/18/2014 41 11/17/2009 24 8/15/2005 7 

11/19/2013 40 8/18/2009 23 5/16/2005 6 

8/13/2013 39 5/19/2009 22 2/15/2005 5 

5/14/2013 38 2/17/2009 21 11/15/2004 4 

2/19/2013 37 11/18/2008 20 8/23/2004 3 

11/13/2012 36 8/19/2008 19 10/15/2003 2 

8/14/2012 35 5/13/2008 18 2/19/2003 1 

 

Αντικαθιστώντας στην εξίσωση παλινδρόμησης τον αριθμό 55 παίρνουμε το αποτέλεσμα: 

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 = −0.0641287878788 + 0.00817847593583 ∗ 55 

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 = −0.06413 + 0,44979 ≅ 0.3857$ 

 

Άρα σε 4 περιόδους από σήμερα το μέρισμα αναμένεται να είναι 0,3857$ σε αντίθεση με το 

σημερινό 0,36$. 

 

Οί μέσες ετήσιες αυξήσεις μερισμάτων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Οι τιμές είναι αρκετά 

μεταβαλόμενες με ποσοστά απο 0% εώς 25% σε ένα έτος. Η μέση μεταβολή για όλα τα έτη είναι 

13,49% ενώ ο ρυθμός αύξησης των μερισμάτων που βρίσκουμε από μοντέλο του Gordon θα 

είναι  

 

𝑔 = [(
𝐷1

𝐷0
) − 1] ∗ 100 = [(

0.3857

0.36
) − 1] ∗ 100 = (1.07138 − 1) ∗ 100 = 0.07138 ∗ 100

= 7.14% 

 



- 59 - 
 

Πίνακας 5.9 Μέσες ετήσιες μεταβολές στα μερίσματα 

Έτος Μεταβολή   

2004-2005 0% 2010-2011 23,07% 

2005-2006 12,5% 2011-2012 25% 

2006-2007 11,11% 2013-2014 21,74% 

2007-2008 10% 2014-2015 10,71% 

2008-2009 18,18% 2016-2016 16,13% 

2009-2010 0%   

 

 

 

Τελικώς ας επανέλθουμε στον αρχικό τύπο του μοντέλου Gordon και ας χρησιμοποιήσουμε τα 

δεδομένα από τις εκτιμήσεις μας. 

V =
𝐷1

𝑟 − 𝑔
 

V =
0.3857

0,078 − 0.0714
 

V =
0.3857

0,0066
= 𝟓𝟖. 𝟒𝟒$ 

 

Την στιγμή αυτή τη μετοχή της Microsoft διαπραγματεύεται στα 57.93$/μετοχή. Αυτό σημαίνει 

οτί η μετοχή είναι υπερτιμημένη και άρα η τιμή της αναμένεται να μειωθέι ελάχιστα. Σε αυτή 

την περίπτωση δεν θα προβαίναμε στην αγορά της αλλά και ούτε στην πώληση της στην 

περίπτωση που την κατείχαμε ήδη διότι η διαφορά της τιμής από την αξία είναι πολύ μικρή.  

 

 

 

5.3.2 Multi-stage Model 

 

Οι υποθέσεις του μοντέλου του Gordon που βασίζεται σε έναν ρυθμό ανάπτυξης βέβαια κάθε 

άλλο παρά ρεαλιστικός είναι διότι το να είναι σταθερή η ανάπτυξη μέρος της πραγματικότητας. 

Έτσι για να παρακάμψουμε αυτό το πρόβλημα θα εκτιμήσουμε την μετοχή της Microsoft και με 
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το μοντέλο πολλών σταδίων με τις εξής υποθέσεις για τους μελλοντικούς ρυθμούς αύξησης των 

μερισμάτων22. 

 

𝑔1 = 13.76% 

𝑔2 = 13.19% 

𝑔3 = 12.63% 

𝑔4 = 12.07% 

𝑔5 𝜅𝛼𝜄 ύ𝜎𝜏휀𝜌𝛼 = 7% 

 

Άρα τα επόμενα μερίσματα θα ισχύει: 

 

𝐷0 = 0.36$ 

𝐷1 =  𝐷0 ∗ 1.1376 = 0.41$ 

𝐷2 =  𝐷1 ∗ 1.1319 = 0.46$ 

𝐷3 = 𝐷2 ∗ 1.1263 = 0.52$ 

𝐷4 = 𝐷3 ∗ 1.1207 = 0.59$ 

𝐷5 = 𝐷4 ∗ 1.07 = 0.63$ 

𝑉𝑛 = 𝐷5 ∗ 1.07 =
0.68

0.078 − 0.07
=

0.68

0.008
= 85$ 

 

Για τα μερίσματα που βρήκαμε τώρα πρέπει να βρούμε την παρούσα αξία προεξοφλώντας με 

την απαιτούμενη απόδοση της εταιρίας που είναι 7.8%.Έτσι θα έχουμε: 

 

𝑃𝑉𝐷0 =0.36 

𝑃𝑉𝐷1 =
0.41

1.078
= 0.38 

𝑃𝑉𝐷2 =
0.46

1.0782
=

0.46

1.16
= 0.40 

𝑃𝑉𝐷3 =
0.52

1.0783
=

0.52

1.25
= 0.42 

                                                      
22 Ο ρυθμός μεγέθυνσης 𝑔1 προβλέπεται από το μοντέλο PRAT, ο ρυθμός 𝑔5 είναι ο ρυθμός που βρήκαμε από το μοντέλο ενός σταδίου και οι ενδιάμεσοι έγιναν τυχαία. 
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𝑃𝑉𝐷4 =
0.59

1.0784
=

0.59

1.35
= 0.44 

𝑃𝑉𝐷5 =
0.63

1.0785
=

0.63

1.46
= 0.43 

𝑃𝑉𝑉𝑛 =
85

1.0785
=

85

1.46
= 58.22 

 

  Οπότε από τα παραπάνω δεν μένει παρά να αρθροίσουμε όλες τις παρούσες αξίες των 

μελλοντικών μερισμάτων για να πάρουμε την αξία της μετοχής. Άρα 

 

∑ 𝑃𝑉𝐷𝑛 = 0.36 + 0.38 + 0.40 + 0.42 + 0.44 + 0.43 + 58.22 = 𝟔𝟎. 𝟔𝟓$

∞

𝑛=1

> 57.93$ 

 

Σε αυτή την περίπτωση η τιμή είναι ελαφρώς αυξημένη σε σχέση με την τρέχουσα τιμή και άρα 

είναι υποτιμημένη και θα έπρεπε να αγοράσουμε αυτή την μετοχή καθώς η τιμή της 

ενδεχομένως να αυξηθεί. 

 

 

5.3.3 Εκτίμηση με την μέθοδο προεξόφλησης ταμειακών ροών 

 

Για να εκτιμήσουμε την Microsoft Corporation με την μέθοδο προεξόφλησης ταμειακών ροών 

θα χρειαστούμε το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου ή WACC αλλά και τα casflows για τις 

επόμενες περιόδους. 

Για το WACC θα έχουμε: 

 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦: 7.790.000.000 ∗ 57.93 = 451.274.700.000$ 

𝐷𝑒𝑏𝑡: 59.357.000.000$ 

𝑊𝑒 =
𝐸

𝐷 + 𝐸
=

451.274.700.000

451.274.700.000 + 59.357.000.000
=

451.274.700.000

510.631.700.000
= 0.8838

= 88.38% 

𝑊𝑑 =
𝐷

𝐷 + 𝐸
=

53.980.000.000

510.631.700.000
= 0.1162 = 11.62% 



- 62 - | P a g e  
 

𝑇𝑐 = 20%23 

Επίσης σύμφωνα με το CAPM θα έχουμε: 

 

𝑅𝑒 = 7,8% ό𝜋𝜔𝜍 𝜐𝜋𝜊𝜆𝜊𝛾ί𝜎𝛼𝜇휀 𝜋𝜌𝜊𝜂𝛾𝜊𝜐𝜇έ𝜈𝜔𝜍 

𝑅𝑑 = 0.0323 = 3.23%24 

 

Άρα το WACC θα ισούται με: 

 

𝑾𝑨𝑪𝑪 = 𝑾𝒆 ∗ 𝑹𝒆 + 𝑾𝒅 ∗ 𝑹𝒅 (𝟏 − 𝑻𝒄) = 𝟎. 𝟖𝟖𝟑𝟖 ∗ 𝟎. 𝟎𝟕𝟖 + 𝟎. 𝟏𝟏𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟎𝟑𝟐𝟑 (𝟏 − 𝟎. 𝟐)

= 𝟎, 𝟎𝟔𝟖𝟗𝟑𝟔𝟒 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟕𝟓𝟑𝟐𝟔 ∗ 𝟎. 𝟖 = 𝟎, 𝟎𝟔𝟖𝟗𝟑𝟔𝟒 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟎𝟎𝟐𝟔𝟎𝟖

= 𝟎, 𝟎𝟕𝟏𝟗𝟑𝟗𝟎𝟎𝟖 = 𝟕, 𝟏𝟗% 

 

Για τις χρηματοροές της εταιρίας τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε την εξής πληροφόρηση25: 

 

Year 2016 2015 2014 2013 2012 ΜΟ 

 Free Cash 

Flow 

25,917$δις 24.133$δις 27,421B$δις 25,085B$δις 29,676B$δις 26,45$δις 

 

 

Δεν γνωρίζουμε πότε και αν η εταιρία θα διακόψει την λειτουργία της αλλά ούτε και την πορεία 

των ελέυθερων χρηματοροών της οπότε θα εξετάσουμε το εξής σενάριο για την πορεία τους. 

 

𝐹𝐶𝐹𝐹0 = 25.917 

𝐹𝐶𝐹𝐹1 = 𝐹𝐶𝐹𝐹0 ∗ 1.1051 = 28.640                                              𝑔1 = 10.51%26 

𝐹𝐶𝐹𝐹2 = 𝐹𝐶𝐹𝐹1 ∗ 1.0972 = 31.424                                              𝑔2 = 9.72% 

𝐹𝐶𝐹𝐹3 = 𝐹𝐶𝐹𝐹2 ∗ 1.0894 = 34.232                                              𝑔3 = 8.94% 

𝐹𝐶𝐹𝐹4 = 𝐹𝐶𝐹𝐹3 ∗ 1.0815 = 37.022                                              𝑔4 = 8.15% 

𝐹𝐶𝐹𝐹5 = 𝐹𝐶𝐹𝐹4 ∗ 1.07 = 39.614                                                  𝑔5 = 7% 

𝐹𝐶𝐹𝐹6 = 𝐹𝐶𝐹𝐹5 ∗ 1.07 = 42.386                                              𝑔𝑛 = 7% 

                                                      
23 https://www.stock-analysis-on.net/NASDAQ/Company/Microsoft-Corp 
24 https://www.stock-analysis-on.net/NASDAQ/Company/Microsoft-Corp 
25 https://www.stock-analysis-on.net/NASDAQ/Company/Microsoft-Corp 
26 Για το 𝑔1 χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο PRAT ενώ για το 𝑔5 η ανάπτυξη του DFCF model ενώ τα ενδιάμεσα g είναι υποθετικά.  
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Αφού κάναμε αυτές τις υποθέσεις για τις ελέυθερες χρηματοροές τα επόμενα χρόνια αλλά και 

για μόνιμη ανάπτυξη ίση με του Gordon Growth model για τον πέμπτο χρόνο και στο διηνεκές 

τώρα πρέπει να βρούμε τις παρούσες αξίες τους. 

 

𝑃𝑉 𝐹𝐶𝐹𝐹0 = 25.917 

𝑃𝑉 𝐹𝐶𝐹𝐹1 =
𝐹𝐶𝐹𝐹1

1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶
=

28.640

1,0719
= 26.719 

𝑃𝑉 𝐹𝐶𝐹𝐹2 =
31.424

(1 + 0.0719)2
=

31.424

1,149
= 27.349 

𝑃𝑉 𝐹𝐶𝐹𝐹3 =
34.232

(1 + 0.0719)3
=

34232

1,2316
= 27.795 

 

𝑃𝑉 𝐹𝐶𝐹𝐹4 =
37.022

(1 + 0.0719)4
=

37.022

1,32
= 28.047 

𝑃𝑉 𝐹𝐶𝐹𝐹5 =
39.562

(1 + 0.0719)5
=

39.614

1,415
= 27.996 

𝑃𝑉 𝐹𝐶𝐹𝐹6 =
42.386

𝑟
=

42.386

0.078
==

543.410

1,415
= 384.036 

 

Άρα σύμφωνα με τα παραπάνω η συνολική παρούσα αξία των ελέυθερων μελλοντικών 

χρηματοροών της εταιρίας θα είναι ίση με  

 

∑ 𝑝𝑣𝐹𝐶𝐹𝐹 = 384.036 + 27.996 + 28.047 + 27.795 + 27.349 + 26.719 + 25.917

= 548.059.000$ 

 

Ά𝜌𝛼 𝜂 휀𝜎𝜔𝜏휀𝜌𝜄𝜅ή 𝛼𝜉ί𝛼 𝜏𝜂𝜍 𝜅𝜊𝜄𝜈ή𝜍 𝜇휀𝜏𝜊𝜒ή𝜍 휀ί𝜈𝛼𝜄 548.059.000.000

− 56.904.000.000 (𝑓𝑎𝑖𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑑𝑒𝑏𝑡) =
491.155.000.000$

7.790.000.000

= 𝟔𝟑. 𝟎𝟓$/𝜇휀𝜏𝜊𝜒ή 
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Η τιμή της μετοχής που προέκυψε από την  ανάλυση με το μοντέλο προεξόφλησης μελλοντικών 

χρηματοροών είναι πάνω από την τρέχουσα τιμή της μετοχής στα 57,93$/μετοχή οπότε την 

βρίσκουμε συμφέρουσα και θα προβαίναμε στην αγορά της. 

 

 

5.4 Εκτίμηση με πολλαπλασιαστές27 

 

H Microsoft αποτελεί πολύ ειδικό και μοναδικό παράδειγμα στον τομέα δραστηριότητας της. 

Δεν υπάρχει άλλη εταιρία τέτοιου βεληνεκούς η οποία να προσφέρει ανάλογες υπηρεσίες και 

προϊόντα στο κοινό. Μόνο τα Windows 10 τρέχουν ήδη σε πάνω απο 400 εκατομύρια συσκευές 

σε 192 χώρες στον ένα χρόνο περίπου εμφάνισης τους ενώ ο στόχος για την 3ετία είναι το 1δις 

συσκευές. Την σουίτα Microsoft Office την χρησιμοποιούν περισσότεροι από 1,2δις άνθρωποι 

σε 140 χώρες και 107 γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Επίσης το λειτουργικό της δεν είναι 

«ανοιχτό», δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να τα επεξεργαστεί και να το τροποποιήσει ή να 

λειτουργήσει σε συσκευές τις οποίες η ίδια η εταιρία δεν έχει προγραμματίσει να λειτουργούν με 

το λογισμικό της. Έτσι έχει φτιάξει ένα έμμεσο μονοπώλιο το οποίο παρά τις δεσμεύσεις της για 

αποδυνάμωση του δεν έχουν γίνει βήματα ουσιαστικά προς αυτή την κατέυθυνση. Γίνεται οπότε 

εύκολα αντιληπτό οτί δεν είναι εύκολο να βρεθεί ομοειδής επιχείρηση ωστέ να έιναι δυνατή η 

σύγκριση της. Μετά από πολύ σκέψη αποφασίσαμε οτί η μόνη με την οποία μπορεί να συγκριθεί 

και τα μεγέθη της είναι ανάλογα της Microsoft, ωστόσο δραστηριοποιείται και σε άλλες αγορές 

(κινητά, tablet κλπ) στα οποία η Microsoft δεν έχει πολυ επιβλητική και μονοπωλιακή παρουσία 

είναι η Apple. Σύμφωνα με την λίστα Forbes η Apple Inc. κατατάσσεται στην 8η θέση 

παγκοσμίως σαν brand με την αξία της αυτή την στιγμή να εκτιμάται στα 586$ δις. Απασχολεί 

περίπου 110,000 εργαζομένους με τις πωλήσεις τις να φτάνουν τα 233,27$ δις. Κάθε ανάλυση 

δείκτη που πρόκειται να γίνει θα γίνεται σε σύγκριση με τα μεγέθη της Apple ωστέ να υπάρχει 

ένα σημείο αναφοράς. 

 

 

 

                                                      
27 Όλα τα διαγράμματα για την ενότητα αυτή αναζητήθηκαν και ανασύρθηκαν ξεχωριστά από τον ιστότοπο https://ycharts.com/ (εκτός και αν αναφέρεται 
κάτι διαφορετικό) την στιγμή που γραφόταν το παρόν κεφάλαιο. Ενδέχεται να διαφέρουν από τις σημερινές τους τιμές ωστόσο η υφή της ανάλυσης παραμένει 
ίδια 

https://ycharts.com/
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5.4.1 P/E 

 

Παρακάτω θα παραθέσουμε συγκριτικά τον δείκτη P/E για την Microsoft και την Apple όσο και 

για τις εταιρίες του δείκτη S&P 500 κατά μέσο όρο τόσο για τους τελευταίους δώδεκα μήνες με 

το trailing P/E όσο και για τους δώδεκα επόμενους μήνες σαν πρόβλεψη με το forward P/E.   

 

 

Διάγραμμα 5.7 Current και Trailing P/E της Microsoft. 
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Διάγραμμα 5.8 Current και Trailing P/E της Apple. 

 

 

 

Διάγραμμα 5.9 Microsoft vs S&P 500 P/E ratios.28 

 

 

 

                                                      
28 http://financials.morningstar.com/valuation/price-ratio.html?t=MSFT&region=usa&culture=en-US 
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Διάγραμμα 5.10 Microsoft’s forward P/E 

 

Διάγραμμα 5.11 Apple’s forward P/E 
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Μετά από όλα τα παραπάνω διαγράμματα και πίνακες καταλήγουμε στα εξής αποτελέσματα. Το 

τρέχων P/E της Microsoft είναι 27,96 σε αντίθεση με το 13,19 της Apple αλλά και το 19,8 του 

δείκτη S&P 500. Αυτό μπορεί να ωφείλεται τόσο στην άνοδο της τιμής της μετοχής όσο και 

εμφάνιση μικρότερων κερδών. Σε κάθε περίπτωση η απόκλιση δεν θεωρείται τόσο μεγάλη 

ειδικά όταν το forward P/E μας δείχνει οτί προβλέπεται να πέσει στο επίπεδο του 19,78 το οποίο 

είναι σχεδόν ταυτόσημο με του δείκτη των 500 εταιριών με την μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση 

στην Αμερική.   

 

5.4.2 PEG 

 

Ο δείκτης P/E όσο μικρότερος είναι τόσο το καλύτερο για την εταιρία μέχρι κάποιου εύλογου 

σημείου. Για την Microsoft ο δείκτης ήταν μεγαλύτερος από της Apple. Ωστόσο αυτό μπορεί να 

ωφείλεται σε πολλούς παράγοντες μειώνοντας έτσι την σημασία του σαν αυτοτελές μέγεθος. Το 

τοπίο ωστόσο αλλάζει όταν εισέρχεται η ανάπτυξη σαν μεταβλητή στην σύγκριση των εταιριών 

καθώς για την Apple o PEG είναι 0,932 ενώ για την Microsoft 0,714 και άρα καλύτερος. 

 

Διάγραμμα 5.11 Microsoft’s Trailing PEG ratio 
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Διάγραμμα 5.12 Apple’s Trailing PEG ratio 

 

 

Η εξήγηση για την επίδοση της εταιρίας στην ανάπτυξη φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα που 

συγκρίνεται τόσο με άλλες εταιρίες συναφούς αντικειμένου όσο και με τον μέσο όρο του δείκτη 

S&P 500. Η υπεροχή της Microsoft σε σχέση με τον μέσο όρο του κλάδου αλλά και σε σχέση με 

τις εταιρίες με την μεγαλύτερη κεφαλαιποίηση είναι εμφανής στο διάστημα από τα μέσα του 

2015 μέχρι και σήμερα. Αν και η ανάπτυξη αγνοείται πλήρως από τον δείκτη P/E δεν συμβαίνει 

το ίδιο και με τον PEG. 
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Διάγραμμα 5.13 Ανάπτυξη Microsoft, κλάδου και S&P 50029 

 

5.4.3 Price/Sales 

 

Ακολουθώντας την σειρά με την οποία τα παρουσιάσαμε στην θεωρητική μας ανάλυση θα 

συνεχίσουμε με το δείκτη τιμής/πωλήσεις αντιπαραβάλοντας τις δύο εταιρίες αλλά και τον 

δείκτη S&P 500 για μία γενικότερη εικόνα. 

 

 

                                                      
29 http://financials.morningstar.com/valuation/price-ratio.html?t=MSFT&region=usa&culture=en-US 



- 71 - 
 

 

Διάγραμμα 5.14  Microsoft’s PS ratio 

 

 

Διάγραμμα 5.15  Apple’s PS ratio 
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Διάγραμμα 5.16  Microsoft’s vs S&P 500 PS ratio30 

 

Ο δείκτης δεν μπορεί να χαρακτηριστεί καλός για την εταιρία τόσο σε σύγκριση με την Apple, 

όσο και με τις μεγαλύτερες εταιρίες. Ο δείκτης μας δείχνει καθαρά οτί την παρούσα στιγμή η 

μετοχή θεωρείται υπερτιμημένη σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρίες. Απο αυτόν και μόνο τον 

δείκτη φυσικά και δεν μπορεί να βγει κάποιο ασφαλές συμπέρασμα καθώς για παράδειγμα ο 

δείκτης μπορεί να βρεθεί αυξημένος από ανακοίνωση μεγάλων εσόδων ή κάποιο άλλο νέο που 

ανέβασε αρκετά την τιμή της μετοχής πάνω από τον αναμενόμενο μέσο όρο. 

 

5.4.4 Price to Book value 

 

Ανάλογη θα είναι και η ανάλυση μας αλλά και η παρουσίαση για τον δείκτη τιμής προς 

λογιστική αξία. Ίδια εικόνα με τον προηγούμενο δείκτη παρουσιάζει και ο συγκεκριμένος με την 

Microsoft να έχει τρέχων λόγο τιμής/λογιστική αξία 6,23 ενώ την ίδια στιγμή ο λόγος για την 

Apple είναι 4,81 και για τις εταιρίες του S&P 500 κατά μέσο όρο 2,8. Ο λόγος είναι σημαντικά 

μεγαλύτερος ίσως λόγο της σχετικά μεγάλης τιμής της μετοχής σε σχέση με την χαμηλή 

λογιστική αξία της.  

 

                                                      
30 http://financials.morningstar.com/valuation/price-ratio.html?t=MSFT&region=usa&culture=en-US 
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Διάγραμμα 5.17 Microsoft’s P/B ratio 

 

 

Διάγραμμα 5.18 Apple’s P/B ratio 
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Διάγραμμα 5.19  Microsoft’s vs S&P 500 P/Β ratio31 

 

 

5.4.5 Enterprise Value 

 

Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιήσαμε χρονικό ορίζοντα μεγαλύτερο του ενός έτους για να 

φανεί η εξέλιξη της αξίας σε όλη την διάρκεια της τελευταίας πενταετίας και να αποκαλυφθεί η 

γενικότερη τάση. 

 

Διάγραμμα 5.20  Microsoft’s Enterprise Value 

                                                      
31 http://financials.morningstar.com/valuation/price-ratio.html?t=MSFT&region=usa&culture=en-US 
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Διάγραμμα 5.21  Apple’s Enterprise Value 

 

Πιο συγκεκριμένα για την Microsoft η αξία επιχείρησης προκύπτει ως εξής 

    

Τρέχουσα τιμή μετοχής                                    57,93$ 

* Μετοχες                                             7.792.515.573  

                                                                                                                                                                                                                    

= Σύνολο ενεργητικού                    451.420.427.144$ 

     +Βραχυπρόθεσμες 

        υποχρεώσεις                  12.904.000.000$     

+Μακρ. υποχρε. 

                                              40.783.000.000$ 

Σύνολο ενεργητικού & παθητικού 

                                                         505.107.427.144$ 

- Μετρητά & ισοδύναμα μετρ.            6.510.000.000$ 

- Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις        106.730.000.000$ 

Αξία επιχείρησης                            391.867.427.144$ 
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Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε το εξής. Η εργασία πήρε αρκετό διάστημα χρόνου για να 

υλοποιηθεί και να συγκεντρωθούν τα διάφορα στοιχεία και πίνακες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η 

τιμή της μετοχής η οποία μεταβάλλεται καθημερινά να αλλάζει αρκετές φορές κατά την 

διάρκεια των ερευνών. Ακόμη και μία μέρα διαφορά ανάμεσα σε ένα διάγραμμα και στον 

υπολογισμό ενός δείκτη μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την διαφορά των αλγεβρικών 

αποτελεσμάτων και της διαγραμματικής απεικόνισης. Έτσι στους υπολογισμούς για την αξία 

επιχείρησης για παράδειγμα την στιγμή που λήφθηκε το διάγραμμα η τιμή μετοχής ήταν 57,60$ 

με αποτέλεσμα η αξία να είναι 389.296.000.000$ σε αντίθεση με το αλγεβρικό αποτέλεσμα που 

βρέθηκε και ήταν 391.867.427.144$ την στιγμή που η μετοχή είχε τιμή 57,93$. Κρατήθηκε η 

τελευταία τιμή καθώς αυτή ήταν η πρώτη που χρησιμοποιήθηκε όταν ξεκίνησε η διαδικασία της 

αποτίμησης και θέλαμε να κρατηθεί η συνοχή των υπολογισμών και να διευκολυνθεί η σκέψη 

του αναγνώστη καθώς οι καθημερινά διαφορετικές τιμές θα τον αποπροσανατόλιζε από το 

κεντρικό θέμα της ανάλυσης και ίσως τον μπέρδευαν οι πολλοί διαφορετικοί αριθμοί. 

 

5.4.6 Book Value 

 

Παρακάτω παραθέτουμε την λογιστική αξία της Microsoft και της Apple αλλά και την υλική 

λογιστική αξία κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. 

 

Διάγραμμα 5.21  Microsoft’s Book Value 
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Διάγραμμα 5.22  Microsoft’s Tangible Book Value 

 

 

Διάγραμμα 5.23  Apple’s Book Value 

 



- 78 - | P a g e  
 

5.5 Περαιτέρω σύγκριση 

 

Αφού καλύψαμε σχεδόν όλους τους πολλαπλασιαστές που αναλύσαμε στο θεωρητικό κομμάτι 

της εργασίας πιο αναλυτικά θεωρούμε σκόπιμο να παρουσιάσουμε τα ίδια μεγέθη όχι μόνο για 

την Apple, η οποία αυτή την στιγμή είναι από τις πιο μεγάλες και ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις 

ειδικά στον κλάδο των κινητών τηλεφώνων, αλλά και για άλλες επιχειρήσεις ίδιου ή συναφούς 

αντικειμένου ωστέ η εικόνα που έχουμε να μην συμπεριλαμβάνει μόνο αυτές τις δύο αλλά πιο 

πολλές δίνοντας μας μια ιδέα για τα μεγέθη που επικρατούν στον κλάδο αλλά και σε 

παρεμφερείς επιχειρήσεις.     

 

Πίνακας 5.10 Σύγκριση Microsoft με ομοειδής επιχειρήσεις (peer group)32 

Eταιρία P/E PEG PS PB EV 
(Billion $) 

EV/EBITDA BV 
(Bil.$) 

Tangible BV 
(Bil. $) 

Cisco 
systems 

15.03 0.71 3.28 2.5 121.94 7.74 63.59 34.46 

Intel 18.24 16.22 3.25 2.91 189.52 8.72 61.09 45.82 

Oracle 18.7 43.41 4.5 3.4 147.32 9.58 47.29 7.76 

IBM 12.94 1.54 1.92 9.65 185.9 10.67 14.26 21.25 

Google 31.14 1.29 6.85 4.32 478.35 17.74 120.33 100.61 

Apple 13.19 0.93 2.86 4.81 632.34 8.26 119.36 110.35 

         

M.O. 18.21 10.68 3.78 4.60 292.56 10.45 70.99 53.38 

Median 16.64 1.42 3.27 3.86 187.71 9.15 62.34 40.14 

Microsoft 27.96 0.71 5.4 6.23 389.3 14.04 72 50.39 

 

Συγκεντρώνοντας όλους τους πολλαπλασιαστές που ήδη αναλύσαμε για εταιρίες όπως η Google, 

η Intel, η IBM μπορούμε να κοιτάξουμε καλύτερα την κατάσταση τόσο σε εκείνες όσο και να τα 

συγκρίνουμε με τα αντίστοιχα μεγέθη της Microsoft. Έτσι παρατηρούμε οτί για τον λόγο τιμής-

κερδών η εταιρία βρίσκεται λίγο πάνω από τον μέσο όρο κάτι που δικαιολογείται από την 

μεγάλη ανάπτυξη της εταιρίας που αντικατροπτίζεται στην επανεπένδυση των κερδών το οποίο 

βλέπουμε και από τον δείκτη PEG ο οποίος είναι πολύ κάτω του μέσου όρου της υπόλοιπης 

ομάδας.Αρκετά πάνω από το μέσο όρο βρίσκεται στον δείκτη τιμής πωλήσεων και οριακά πάνω 

                                                      
32 Τα στοιχεία του πίνακα συγκεντρώθηκαν από διάφορες ιστοσελίδες μεταξύ των οποίων http://financials.morningstar.com/ και 
https://ycharts.com/. 

http://financials.morningstar.com/


- 79 - 
 

του μέσου όρου στον δείκτη τιμής-λογιστικής αξίας. Εκεί που φαίνεται η υπεροχή της πολύ 

έντονα σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρίες είναι στην αξία επιχείρησης (enterprise value) στον 

οποίο δείκτη η επίδοση της είναι πάνω από το διπλάσιο του μέσου όρου αλλά και στην 

λογιστική αξία της μετοχής και λογιστική αξία των υλικών περουσιακών στοιχείων που 

βρίσκεται πάλι κοντά σε τιμές διπλάσιες του μέσου όρου.  

Αυτό που μπορούμε να συμπεράνουμε εμείς από τις τιμές των δεικτών αυτών είναι η αντίθεση 

των χρηματοοικονομικών δεικτών σε σχέση με τις εκτιμήσεις της αγοράς. Αν και οι δείκτες που 

βασίζονται σε στοιχεία και μόνο φαίνονται συγκρατημένα καλοί ή οριακά χειρότεροι από τον 

μέσο όρο της ομάδας φαίνεται οτί οι αναλυτές και η αγορά έχουν διαφορετική άποψη 

αποτιμώντας την εταιρία πολύ ακριβά. Η διαφορά έγκειται στο ότι οι δείκτες αποτυγχάνουν στο 

να ενσωματώσουν τις προοπτικές και την δυναμική της εταιρίας, την φιλοσοφία της, το 

ανθρώπινο δυναμικό της αλλά και το μέλλον του κλάδου της πληροφορικής με την εισαγωγική 

της κβαντικής υπολογιστικής και της τεχνητής νοημοσύνης κάτι το οποίο οι συμμετέχοντες στην 

αγορά φαίνεται να το αντιλαμβάνονται και το αποτυπώνουν στις αξιολογήσεις τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

 

6.1 Συμπεράσματα 

 

Ανεξάρτητα από τον λόγο για τον οποίο πραγματοποιείται μία αποτίμηση εταιρίας, είτε 

πρόκειται για μία αγοραπωλησία, ίσως συγχώνευση ή εξαγορά ή απλά και μόνο για 

ενημερωτικούς σκοπούς τόσο στο εσωτερικό της εταιρίας αλλά και στο εξωτερικό της 

περιβάλλον γίνεται σαφές μετά την εκτενή αυτή ανάλυση οτί βασικό συστατικό για την επιτυχή 

ολοκλήρωση της είναι η σωστή πληροφόρηση. Η πληροφόρηση αυτή έχει δύο όψεις. 

Η πρώτη έχει να κάνει με την αξιοκρατική και ορθή διασαφήνιση όλων εκείνων των 

μεταβλητών που συμμετέχουν στα αναλυτικά μοντέλα είτε πρόκειται για το μέσο σταθμικό 

κόστος κεφαλαίου, είτε πρόκειται για τις οικονομικές της καταστάσεις είτε για οτιδήποτε άλλο 

χρησιμοποιείται στους υπολογισμούς. Είναι πολύ βασικό τα διάφορα στοιχεία να είναι έγκυρα, 

δηλαδή να προέρχονται από έγκυρες και σωστάενημερωμένες πηγές, έγκαιρα διότι πολλά από 

αυτά ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα οπότε αν κάτι δεν χρησιμοποιηθεί πρέπει να 

γίνει αναζήτηση του σωστού ενημερωμένου στοιχείου και πάνω απ’όλα αντικειμενικά χωρίς να 

γίνει κάποια άμεση ή έμμεση αλλοίωση του. 

Η δεύτερη όψη χάνει τον αντικειμενικό της χαρακτήρα και έχει να κάνει με την εμπειρία του 

αναλυτή. Πολύτιμο στοιχείο της ανάλυσης αποτελεί η σφαιρική και ολοκληρωμένη αντίληψη 

του εκτιμητή ή όποιου άλλου διεξάγει την ανάλυση τόσο για την εταιρία σαν ξεχωριστή 

οντότητα λαμβάνοντας υπόψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, τον ανταγωνισμό της, την 

λειτουργία και οργάνωση της όσο και σαν μέρος ενός ευρύτερου οικονομικού κλάδου του 

οποίου πρέπει να έχει πλήρη επίγνωση για το μέλλον, τις προοπτικές, τις ιδιαιτερότητες, τα 

μερίδια αγοράς αλλά και ότι άλλο πιθανόν να χρειαστεί για να έχει πιο ορθό αποτέλεσμα. 

Ωστόσο δεν τελειώνει εδώ η διαδικασία της τροφοδότησης των μοντέλων. Σοβαρά υπόψιν 

πρέπει να ληφθούν και οι προϋποθέσεις του κάθε υποδείγματος. Για παράδειγμα το βασικό 

μοντέλο προεξόφλησης μελλοντικών χρηματοροών υποθέτει οτί σε κάποια στιγμή στο μέλλον η 
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εταιρία διακόπτει την λειτουργία της και προβλέπει μάλιστα υπολλειματική αξία που προκύπτει 

από την ρευστοποίηση των περουσιακών της στοιχείων, κάτι το οποίο φυσικά εκτός από σπάνιες 

περιπτώσεις δεν μπορεί να προβλεφτεί και να εισαχθεί σαν μεταβλητή στην ανάλυση διότι αν 

υπήρχε τέτοια πληροφόρηση η κατάρευση της εταιρίας θα γινόταν πάρα πολύ νωρίτερα 

αρχίζοντας με την ακαριαία πτώση της τιμής της μετοχής της. Από την άλλη μεριά η μέθοδος 

προεξόφλησης των μερισμάτων υποθέτει την λειτουργία της επιχείρησης εις το διηνεκές και 

μάλιστα με μία μικρή, σταθερή αύξηση στα καταβαλόμενα μερίσματα από περίοδο σε περίοδο. 

Ακόμη μία προϋπόθεση σωστής εφαρμογής των μοντέλων είναι η γενική παραδοχή για την 

κατάσταση της αγοράς και της οικονομίας γενικότερα. Οι υποθέσεις που ενσωματώνουν οι 

διάφορες μέθοδοι για την κατάσταση της αγοράς διαφέρουν. Για παράδειγμα η μέθοδος των 

πολλαπλασιαστών θεωρεί οτί η αγορά και ο κλάδος κατά μέσο όρο είναι σωστή και πρέπει να 

λαμβάνεται σαν οδηγός στην ανάλυση και μόνο οι μεμονωμένες εταιρίες έχουν την τάση να 

αποκλίνουν από αυτήν. Τα μοντέλα των λογιστικών δεδομένων εκ των πραγμάτων βασίζονται 

στις διαφορές που προκύπτουν ανάμεσα στα στις λογιστικές και τις πραγματικές αξίες ενώ το 

μοντέλο προεξόφλησης ταμειακών ροών θεωρεί αποκλίσεις μεταξύ πραγματικής και αγοραίας 

αξίας και άρα βλέπει στρεβλώσεις στην αγορά οι οποίες τείνουν να εξομαλυνθούν με την 

πάροδο του χρόνου. 

Τέλος προϋπόθεση για την λήψη σωστής απόφασης για την επιλογή της κατάλληλης διαδικασίας 

αποτίμησης είναι η αποκρυστάλλωση του λόγου για τον οποίο γίνεται η αποτίμηση. Για 

παράδειγμα η μέθοδος προεξόφλησης μελλοντικών χρηματοροών ενδύκνειται για εξαγορές και 

συγχωνεύσεις ενώ η μέθοδος των πολλαπλασιαστών είναι περισσότερο πρόσφορη για τις 

ανάγκες διαχείρισης και αποτίμησης στοιχείων χαρτοφυλακίου. 

Πέρα από αυτές τις προϋποθέσεις είναι επίσης εμφανές οτι σε μία διαδικασία αγοραπωλησίας η 

τελική απόφαση έγκειται στην διαπραγματευτική ικανότητα των δύο συμβαλλόμενων μερών 

αλλά εξακολουθεί να είναι χρήσιμη η αντικειμενική τους γνώση για μία κατά προσέγγιση αξίας 

της εταιρίας για την οποία γίνεται λόγος. Για τον σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί αρκετά μοντέλα 

τα περισσότερα από τα οποία διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την πολυπλοκότητα τους και το 

εύρος των δεδομένων που χρειάζονται αλλά και την πληροφόρηση που παρέχουν, έχουν ωστόσο 

κάποια κοινά χαρακτηριστικά που διευκολύνουν την ομαδοποίηση τους. Σε γενικές γραμμές 

κάνουν χρήση μελλοντικών χρηματοροών και μερισμάτων, είτε προσπαθούν να βρουν την αξία 

της επιχείρησης βρίσκοντας άλλες ομοειδής για να την συγκρίνουν, είτε βασίζονται στις 
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λογιστικές καταστάσεις για να αντλήσουν πληροφόρηση. Δεν υπάρχει σωστή και λάθος μέθοδος 

για την αποτίμηση μιας εταιρίας αλλά ο κάθε εκτιμητής πρέπει να εστιάσει στην μέθοδο εκείνη 

που θεωρεί περισσότερο αρμόζουσα για την εκάστοτε περίπτωση. 

Από το πρακτικό κομμάτι της εργασίας αποκομίσαμε τα εξής αποτελέσματα που συνοψίζονται 

στο παρακάτω διάγραμμα: 

 

 

Διάγραμμα 6.1 Αποτελέσματα εκτίμησης 

Το μοντέλο προεξόφλησης μελλοντικών μερισμάτων του Gordon μας έδωσε το αποτέλεσμα 

(58,44$) που βρίσκεται πιο κοντα στην πραγματική τιμή των 57,93$ που αναπαρίσταται με την 

κόκκινη γραμμή ενώ ακολουθεί το μοντέλο πολλών σταδίων με 60,65$ και τέλος το μοντέλο 

προεξόφλησης ταμειακών ροών με διαφορετικούς ρυθμούς αύξησης με την εκτίμηση στα 

63,05$/μετοχή. Οι αξίες αυτές που προκύπτουν βασίζονται σε εκτιμήσεις και ενώ σίγουρα 

αποτελούν οδηγό δεν υπάρχει καμία βεβαίωση για το αν πρόκειται να προχωρήσουν έτσι και 

στην πραγματικότητα.  

 

Τελειώνοντας σε αυτό το σημείο να παραθέσουμε και τα στοιχεία που ισχύουν στην 

πραγματικότητα όσο αφορά τις μεθόδους αποτίμησης. Κατά κύριο λόγο οι αναλυτές 

χρησιμοποιούν στις μέρες μας την μέθοδο προεξόφλησης ταμειακών ροών καθώς εμπιστεύονται 

για έγκυρες και ρεαλιστικές αποτιμήσεις. Πρέπει να τονιστεί όμως οτί η ακρίβεια της δεν είναι 

συνθήκη a-priori αλλά στηρίζεται στην ακρίβεια των προβλέψεων που καταρτίζει ο αναλυτής 
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και αποτελεί νευραλγικό της σημείο. Λάθη σε εκτιμήσεις για τις μελλοντικές χρηματοροές ή για 

το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου της εταιρίας ή ακόμα και στον ρυθμό ανάπτυξης της, 

οδηγούν εύκολα σε λάθος εκτιμήσεις. Για να αποφευχθεί αυτό το εμπόδιο πρέπει η χρήση της 

μεθόδου σε συνδυασμό με την μέθοδο των πολλαπλασιαστών ωστέ οι προβλέψεις να 

συμβαδίζουν με την πορεία του κλάδου και του ανταγωνισμού και μ’αυτό τον τρόπο να είναι 

όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικές και κοντινές στις πραγματικές μελλοντικές τους τιμές 

ενισχύοντας ταυτόχρονα την ακρίβεια του μοντέλου των προεξοφλητικών ταμειακών ροών. 

Καταλήγουμε στο συμπέρασμα οτί συνταγή για τέλεια εκτίμηση δεν υπάρχει αλλά κάθε φορά 

έγκειται τόσο στην ευχαίρια και εμπειρία του αναλυτή αλλά και στον συνδυασμό παραπάνω από 

μία μεθόδων υπολογισμού της αξίας της επιχείρησης ωστέ στο πρόβλημα να ενσωματωθούν όσο 

το δυνατόν περισσότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα αποτυπώσουν εύστοχα την κατάσταση 

και την ιδιαίτερη φύση της κάθε επιχείρησης ωστέ το τελικό αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται 

στην πραγματικότητα και τις γενικότερες συνθήκες που ισχύουν στην αγορά. 

 

6.2 Κατευθύνσεις για περαιτέρω έρευνα 

 

Στην παρούσα εργασία έγινε μια προσπάθεια συγκέντρωσης και ανάλυσης όσο το δυνατόν 

περισσότερων μεθόδων και μοντέλων που χρησιμοποιούνται σήμερα στην διαδικασία 

αποτίμησης αλλά και παρουσίασης της χρήσης του με εφαρμογή στο παράδειγμα της Microsoft 

τονίζοντας τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και τα μειονεκτήματα στην χρήση κάθε ενός από αυτά. 

Ωστόσο διαπιστώθηκε οτί υπάρχει ακόμα πρόσφορο έδαφος για μελλοντική έρευνα και 

ανάλυση. 

Όπως είδαμε το βασικότερο μοντέλο που χρησιμοποιείται στις μέρες μας στερείται μίας βασικής 

προοπτικής, αυτής της ξεχωριστής ύπαρξης της κάθε επιχείρησης με τα δικά της μοναδικά 

χαρακτηριστικά. Πρέπει να γίνουν προσπάθειες μεταβολής και μετάλλαξης του συγκεκριμένου 

αλλά και άλλων υποδειγμάτων ωστέ να ενσωματώσουν στην αξιολόγησης τους τόσο τεχνικά 

όσο και ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία όπως αποδυκνείεται στην πράξη είναι βαρύνουσας 

σημασίας. Δεν μπορεί ένα υπόδειγμα αποτίμησης να αγνοεί την γενική κατάσταση και το 

μέλλον, τόσο το άμεσο όσο και το πιο μεταγενέστερο, του κλάδου ή της οικονομίας γενικότερα, 

να αγνοεί την κουλτούρα της επιχείρησης, την δυσαρέσκεια ή την αγάπη των εργαζομένων της 

γι’ αυτήν η οποία μεταφράζεται σε μεγαλύτερη παραγωγικότητα και αυξημένη 
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ανταγωνιστικότητα. Δεν εμφανίζεται πουθενά στους δείκτες αποτίμησης η οργάνωση της 

εταιρίας και το κεφάλαιο που έχει επενδυθεί στο ανθρώπινο δυναμικό και στην εκπαίδευση και 

ανάπτυξη του ή ακόμα και το ποσοστό εξειδίκευσης τους στις εργασίες που είναι απαραίτητες 

για την εύρυθμη λειτουργία της η οποία αν συνεχιστεί κάτω από άλλη διεύθυνση και με 

διαφορετική στελέχωση δεν θα παραμείνει ίδια. 

Σε σχέση με το υπόδειγμα των πολλαπλασιαστών θα πρέπει να γίνει μία πιο μαζική προσπάθεια 

ωστέ οι αναλυτές να αποκτήσουν συλλογική εκτιμητική δυνατότητα και παγκόσμια γνώση του 

γίγνεσθαι καθώς οι επιχειρήσεις δεν λειτουργούν υπό τα στενά περιθώρια του κράτους τους 

αλλά πλέουν σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Χρήσιμο οπότε θα ήταν να διαμορφωθούν 

σταθερές και μέσες τιμές κανονικών κατανομών για όλους τους πολλαπλασιαστές ανά χώρα και 

ανά κλάδο οι οποίοι θα είναι δυναμικοί στο πέρασμα του χρόνου και συγκρίσιμοι ανά πάσα 

στιγμή ωστέ να γνωρίζει μία εταιρία ή οι υποψήφιοι επενδυτές τις δυνατότητες της και την θέση 

της ανάμεσα σε παρόμοιες όχι μόνο στην ίδια χώρα αλλά και σε άλλες.  

Η εφαρμογή των παραπάνω προτεινόμενων αλλαγών στα μοντέλα και η περαιτέρω εξέλιξη τους 

προτείνεται να συνδυαστεί με την εφαρμογή τους σε εναν ικανά μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων 

διαφόρων κλάδων, υψών εσόδων, εθνικότητας κλπ. Με την καταγραφή της τελικής πραγματικής 

αξίας σε σχέση με τα ευρύματα της θεωρητικής έρευνας και την οικονομετρική μελέτη για να 

βρεθεί κατά πόσο οι δύο αξίες συμβαδίζουν και τα θεωρητικά μοντέλα αντιπροσωπέυουν την 

πραγματικότητα και προσαρμόζονται στις πραγματικές συνθήκες. Η εύρεση των αιτιών των 

πιθανών αποκλίσεων θα συμβάλει τα μέγιστα στην εύρεση τρόπων για την βελτιστοποίηση τους.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

Πίνακας 1.  Αποτελέσματα χρήσης (σε 000$)33 

Revenue 6/30/2016 6/30/2015 6/30/2014 

Total Revenue 85,320,000 93,580,000 86,833,000 

Cost of Revenue 32,780,000 33,038,000 27,078,000 

Gross Profit 52,540,000 60,542,000 59,755,000 

 

Operating Expenses 

Research Development 11,988,000 12,046,000 11,381,000 

Selling General and Administrative 19,260,000 20,324,000 20,488,000 

Non Recurring 1,110,000 10,011,000 127,000 

Others - - - 

Total Operating Expenses - - - 

Operating Income or Loss 20,182,000 18,161,000 27,759,000 

 

Income from Continuing Operations 

Total Other Income/Expenses Net -431,000 346,000 61,000 

Earnings Before Interest and Taxes 19,751,000 18,507,000 27,820,000 

Interest Expense - - - 

Income Before Tax 19,751,000 18,507,000 27,820,000 

Income Tax Expense 2,953,000 6,314,000 5,746,000 

Minority Interest - - - 

Net Income From Continuing Ops 16,798,000 12,193,000 22,074,000 

Net Income  

16,798,000 

 

12,193,000 

 

22,074,000 

Preferred Stock And Other Adjustments - - - 

                                                      
33 https://finance.yahoo.com/quote/MSFT/financials?p=MSFT 
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Net Income Applicable To Common Shares 16,798,000 12,193,000 22,074,000 

 

 

Πίνακας 2. Κατάσταση ταμειακών ροών (σε 000$)34 

Period Ending 6/30/2016 6/30/2015 6/30/2014 

Net Income 16,798,000 12,193,000 22,074,000 

Operating Activities, Cash Flows Provided By or Used In 

Depreciation 6,622,000 5,957,000 5,212,000 

Adjustments To Net Income 11,981,000 10,005,000 4,592,000 

Changes In Accounts Receivables -530,000 1,456,000 -1,120,000 

Changes In Liabilities -938,000 -79,000 2,562,000 

Changes In Inventories 600,000 -272,000 -161,000 

Changes In Other Operating Activities -1,208,000 408,000 -657,000 

Total Cash Flow From Operating Activities 33,325,000 29,668,000 32,502,000 

Investing Activities, Cash Flows Provided By or Used In 

Capital Expenditures -8,343,000 -5,944,000 -5,485,000 

Investments -14,417,000 -12,868,000 -7,324,000 

Other Cash flows from Investing Activities -1,190,000 -4,189,000 -6,024,000 

Total Cash Flows From Investing Activities -23,950,000 -23,001,000 -18,833,000 

Financing Activities, Cash Flows Provided By or Used In 

Dividends Paid -11,006,000 -9,882,000 -8,879,000 

Sale Purchase of Stock -15,301,000 -13,809,000 -6,709,000 

Net Borrowings 18,283,000 13,661,000 6,962,000 

                                                      
34 https://finance.yahoo.com/quote/MSFT/financials?p=MSFT 
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Other Cash Flows from Financing Activities -369,000 362,000 -39,000 

Total Cash Flows From Financing Activities -8,393,000 -9,668,000 -8,665,000 

Effect Of Exchange Rate Changes -67,000 -73,000 -139,000 

Change In Cash and Cash Equivalents 915,000 -3,074,000 4,865,000 



- 88 - | P a g e  
 

Πίνακας 3. Ισολογισμός (σε 000$)35 

Period Ending 6/30/2016 6/30/2015 6/30/2014 

Current Assets 

Cash And Cash Equivalents 6,510,000 5,595,000 8,669,000 

Short Term Investments 106,730,000 90,931,000 77,040,000 

Net Receivables 18,277,000 17,908,000 21,485,000 

Inventory 2,251,000 2,902,000 2,660,000 

Other Current Assets 5,892,000 5,461,000 4,392,000 

Total Current Assets 139,660,000 122,797,000 114,246,000 

Long Term Investments 10,431,000 12,053,000 14,597,000 

Property Plant and Equipment 18,356,000 14,731,000 13,011,000 

Goodwill 17,872,000 16,939,000 20,127,000 

Intangible Assets 3,733,000 4,835,000 6,981,000 

Accumulated Amortization - - - 

Other Assets 3,642,000 3,117,000 3,422,000 

Deferred Long Term Asset Charges - - - 

Total Assets 193,694,000 174,472,000 172,384,000 

Current Liabilities 

Accounts Payable 13,036,000 12,385,000 13,569,000 

Short/Current Long Term Debt 12,904,000 7,484,000 2,000,000 

Other Current Liabilities 33,417,000 29,778,000 30,056,000 

Total Current Liabilities 59,357,000 49,647,000 45,625,000 

Long Term Debt 40,783,000 27,808,000 20,645,000 

                                                      
35 https://finance.yahoo.com/quote/MSFT/financials?p=MSFT 
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Other Liabilities 13,640,000 13,544,000 11,594,000 

Deferred Long Term Liability Charges 7,917,000 3,390,000 4,736,000 

Minority Interest - - - 

Negative Goodwill - - - 

Total Liabilities 121,697,000 94,389,000 82,600,000 

Stockholders' Equity 

Misc. Stocks Options Warrants - - - 

Redeemable Preferred Stock - - - 

Preferred Stock - - - 

Common Stock 68,178,000 68,465,000 68,366,000 

Retained Earnings 2,282,000 9,096,000 17,710,000 

Treasury Stock - - - 

Capital Surplus - - - 

Other Stockholder Equity 1,537,000 2,522,000 3,708,000 

Total Stockholder Equity 71,997,000 80,083,000 89,784,000 

Net Tangible Assets 50,392,000 58,309,000 62,676,000 
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Βιβλιογραφία 

 

Ελληνική βιβλιογραφία 

 

1. Δημήτρης Παπαδόπουλος & Γιάννης Λαζαρίδης, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, τεύχος 

Α, ΄Β έκδοση, 2006 

2. Δημήτρης Παπαδόπουλος & Γιάννης Λαζαρίδης, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, τεύχος 

Β, ΄Β έκδοση, 2006 

3. Αποστόλου, A. K. (2008). Αξιολόγηση Επενδύσεων. Συλλογή Επιστημονικών Κειμένων 

στον τόμο Διαστάσεις της Επιχειρηματικότητας  

4. Γκίκας, Δ. Χ. (2002). Η ανάλυση και οι χρήσεις των λογιστικών καταστάσεων, Εκδόσεις 

Γ. Μπένου 

5. Εκτίμηση αξίας επιχειρήσεων, Εμμανουήλ Ι. Σακέλλης 

6. Αποτίμηση επιχειρήσεων, Α. Σφαρνάς, Γαλαίος 

7. Χρηματοοικονομική διοίκηση και χρηματιστηριακές αγορές, γ΄ έκδοση, Γεωργίου Α. 

Καραθανάση, εκδόσεις Μπένου, 2002 

8. Χρήμα πίστη τράπεζες μια ευρωπαϊκή προσέγγιση, τόμος Β, Peter Howells, Keith Bain, 

εκδόσεις κριτική 

9. Εισαγωγή στην τραπεζική χρηματοοικονομική διοικητική, τόμος Α, Κώστας Μελάς, 

εξάντας 

10. Χρηματοοικονομικά θέματα, Γεωργίου Α. Καραθανάση. Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα 2002 

11. Βασικές αρχές της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και πολιτικής, τόμος Α, J Fred 

Weston, Eugene F. Brigham, εκδόσεις Παπαζήση 

12. Διαχείριση χαρτοφυλακίου μια σύγχρονη προσέγγιση, Στέφανος Θ. Παπαδάμος, 

Gutenberg 

13. Χρηματιστηριακές επενδύσεις, Θεόδωρος Ε. Θεοδωρόπουλος, εκδόσεις Α.Θ. Σταμούλης 

14. Διαχείριση χαρτοφυλακίων & χρηματοοικονομικών κινδύνων, Π. Κιόχος, Γ. 

Παπανικολάου, Α. Κιόχος, Σύγχρονη εκδοτική 

15. Χρηματοδότηση και αξιολόγηση επενδύσεων ΙΙΙ, Άγγελος Α. Τσακλαγκάνος, εκδόσεις 

Κυριακίδη 2006 
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16. Θέματα χρηματοοικονομικής διοίκησης, Τεύχος Β, Πρόδρομος Γ. Ευθύμογλου, Ιορδάνης 

Μ. Ελευθεριάδης, Πειραιάς 2012 

 

Ξένη βιβλιογραφία 

 

1. M.Grinblatt & S. Titman, Financial markets and Corporate Strategy, second edition, 

Irwin professional publishing, 2002 

2. CFA Insitute, Equity asset valuation, John Wiley & Sons, Inc.,  

3. Patrick A. Gaughan, Merges, Acquisitions and corporate restructurings, fourth edition, 

2007 

4. Kashif Rashid and Sardar M. N. Islam, Corporate governance and firm value, 

econometric modelling and analysis of emerging and developed financial markets, 

emerald 

5. Christian Petersen & Thomas Plenborg, The implementation and application of firm 

valuation models 

6. Alexander, D. et al (2005). International Financial Reporting and Analysis (2nd edition). 

UK: Thomson Learning 

7. Ellis, J., & Williams, D. (1993). Corporate Strategy and Financial Analysis. UK: Pitman 

Publishing 

8. Foster, G. (1988). Financial Statements Analysis (2nd edition). USA: Prentice-Hall 

International 

9. Shim, J. K, & Siegel, J. G. (1986). Managerial finance. In Schaum’s Outline Series in 

Αccounting. USA: McGraw-Hill 

10. CFA Institute, Residual Income Valuation: Valuing common equity 

11. John C. Gardner, Carl B. McGowan Jr., and Susan E. Moeller, Using Microsoft 

Corporation to Demonstrate the Optimal Capital Structure Trade-off Theory, Journal of 

economics and finance education, volume 9, number 2, winter 2010 

12. Principles of corporate finance, Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, fourth 

edition,1991 

13. Economic Capital, Pieter Klaasen and Idzard van Eeghen, Elsevier 
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14. Corporate finance a valuation approach, Simon Z. Benninga, Oded H. Sarig, Mc Graw 

Hill 

15. Valuation measuring and managing the value of companies, Tom Copeland, Tim Koller, 

Jack Murrin, second edition, Mc Kinsey & Companies Inc. 

16. The cost of capital, Theory and estimation, Cleveland S. Patterson, Quorum books 

17. Evalutaiong Capital projects, Ahmed Riahi-Belkaoui, Quorum books 

18. Financial management, Stephen H. Archer, G Marc Choate, George Racette, second 

edition, John Wiley & sons 

19. Financial valuation application and models, James R. Hitchner, second edition, John 

Wiley & sons 

20. Valuation measuring and managing the value of companies, Tom Copeland, Tim Koller, 

Jack Murrin, second edition, Mc Kinsey & Company Inc. 

21. Corporate valuation tools for effective appraisal and decision making, Bradford Cornell, 

Irwin professional publishing 

22. Valuation for merges buyouts and restructuring, second edition, Enrique R. Arzac, John 

Wiley& sons 

23. Damodaran on valuation, security analysis investment and corporate finance, Aswath 

Damodaran, John Wiley & sons 

24. Cash flow forecasting, William Loscalzo, Mc Graw Hill Company 

25. Valuing Companies analyzing business worth, Alan Gregory, Woodhead-faulkner 

26. Discounted cash flow a theory of the valuation of firms, Lutz Kruschwitz and Andreas 

Loffler, John Wiley & sons 

27. The market approach to valuing business, P. Pratt, John Wiley & sons 

28. The business valuation book, Scott Gabehart and Richard Brinkley, American 

management Association 

29. Business valuation advanced topics, Larry J. Kasper, Quorum books 

 

Ιστοσελίδες 

 

1. http://www.aaii.com 
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7. http://www.market-risk-premia.com 

8. http://www.investinganswers.com 

9. http://www.forbes.com 

10. http://www.nasdaq.com 

11. http://www.wikinvest.com 

12. https://ycharts.com 

13. http://insiders.morningstar.com 

14. https://www.macroaxis.com 

15. https://www.microsoft.com 

16. http://www.worldbank.org/ 

17. https://www.weforum.org/ 

18. https://www.stock-analysis-on.net 

19. http://www.dividendmonk.com/ 

20. http://www.readyratios.com/ 

21. http://www.ekf.tuke.sk/ 

22. http://www.cfapubs.org/ 

23. http://www.sciencedirect.com/ 

24. https://www.thestreet.com 

25. http://macabacus.com/ 

26. https://www.business-case-analysis.com 

27. http://www.wallstreetoasis.com/ 

28. http://www.streetofwalls.com/ 

29. http://www.valuadder.com/ 

30. https://www.divestopedia.com 

31. http://www.bloomberg.com 

32. http://www.i3investor.com/ 

33. www.clime.com 
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