
 
1 

 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

 

Διπλωματική Εργασία 

 

«ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ 

ΚΛΑΔΟΥ» 

 

του 

 

ΖΙΩΓΑ ΙΩΑΝΝΗ 

 

Επιβλέπων Καθηγητής: ΝΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος στη 

Λογιστική και Χρηματοοικονομική 

 

 

 

Οκτώβριος   2016 



 
2 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η θεμελιώδη ανάλυση 

του κατασκευαστικού κλάδου και υλικών κατασκευής, εταιριών που εντάσσονται 

στο Χρηματιστήριο Αθηνών Αξίων. Σκοπός της εργασίας είναι να ερευνήσουμε εάν 

τα θεμελιώδη στοιχεία των εταιριών του κατασκευαστικού κλάδου, για τα έτη 2011-

2015, αντανακλούνται τόσο στην τιμή όσο και στην απόδοση τους στην 

χρηματιστηριακή αγορά. Η επιλογή των κατασκευαστικών εταιριών που 

επιλέχθηκαν για την ανάλυση έγινε με βάση την κεφαλαιοποίηση τους στην 

κεφαλαιαγορά. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο αναλύουμε βασικές έννοιες 

που έχουν σχέση με την αγορά χρήματος και κεφαλαίου, την διάκριση αυτών των 

αγορών και ότι αφορά γενικά με τον χρηματιστήριο. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα 

αναφερθούμε την θεωρεία της θεμελιώδης ανάλυσης, στα στάδια ανάλυσης και 

στους αριθμοδείκτες αυτής καθώς επίσης και στην βιβλιογραφική επισκόπηση 

μέσω των αποτελεσμάτων των ερευνών όπου διενεργήθηκαν όσον αφορά αυτό το 

γνωστικό αντικείμενο. Έπειτα, στο τρίτο κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε πληροφορίες 

όσον αφορά τις  εταιρίες που λάβαμε ως δείγμα καθώς και την ανάλυση που 

πραγματοποιήσαμε μέσω αριθμοδεικτών και τα αποτελέσματα αυτών σε σχέση με 

την χρηματιστηριακή τους απόδοση. Τέλος, θα αποδοθούν τα συμπεράσματα της 

εργασίας για το πώς η θεμελιώδη ανάλυση αποτελεί αρωγός προς τους επενδυτές 

για την επιλογή «σωστών» μετοχών στα χαρτοφυλάκιά τους.         
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“An investment in knowledge always pays the best interest”,  

Benjamin Franklin. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ1ο 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

 

1.1 Εισαγωγή 1ου Κεφαλαίου 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας ερευνητικής εργασίας, θα δώσουμε ιδιαίτερη 

βαρύτητα στην κύρια έννοια των χρηματοπιστωτικών αγορών και στην διάκριση της 

στην αγορά χρήματος και κεφαλαίου. Έπειτα θα αναφερθούμε στην διάκριση της 

κεφαλαιαγοράς σε πρωτογενή και δευτερογενή αγορά καθώς επίσης και στην 

έννοια και ιστορική αναδρομή του χρηματιστηρίου, τους όρους και τις 

προϋποθέσεις εισαγωγής και εξόδου από αυτή καθώς και τα οφέλη και 

μειονεκτήματα που προκύπτουν από ένταξη της εταιρίας σε αυτή την αγορά. Τέλος, 

θα αναφέρουμε και τους κύριους δείκτες τιμών που επικρατούν στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών Αξιών.  

     

1.2 Η Έννοια των Χρηματοπιστωτικών Αγορών 

 

Χρηματοπιστωτικές αγορές ονομάζονται εκείνες οι αγορές βάση των οποίων τα 

προϊόντα υπόκεινται σε καθεστώς ζήτησης και προσφοράς, οι τιμές των προϊόντων 

είναι διαπραγματεύσιμες και προσδιορίζονται ανάλογα το βαθμό της 

αλληλεπίδρασής της ζήτησης και προσφοράς τους καθώς και η πραγματοποίηση  

της αγοραπωλησίας αυτών (Κιόχος, Α. Κιόχος, Π. Παπανικολάου, Γ. 2003). Τα κύρια 

συστατικά στοιχεία των χρηματοπιστωτικών αγορών είναι τα νοικοκυρά, οι 

επιχειρήσεις καθώς και το δημόσιο, όπου ανάλογα με τις δαπάνες και τις εισπράξεις 

που πραγματοποιούν, χωρίζονται σε πλεονασματικές και ελλειμματικές μονάδες. Η 

σπουδαιότερη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών είναι η αποτελεσματική 

κατανομή κεφαλαίων από τις πλεονασματικές μονάδες, δηλαδή εκείνων των 

μονάδων οπού οι εισπράξεις υπερτερούν των δαπανών, στις ελλειμματικές 
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μονάδες, δηλαδή εκείνων των μονάδων όπου οι δαπάνες υπερβαίνουν των 

εισπράξεών τους. Επομένως, έχουμε κεφαλαιακή ενίσχυση των ελλειμματικών 

μονάδων μέσω των πλεονασματικών, όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε άμεσα 

με την έκδοση χρηματοπιστωτικών προϊόντων από πλευράς ελλειμματικών 

μονάδων (για παράδειγμα ομόλογα, μετοχές) όπως και με την αρωγή 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είτε έμμεσα όπου τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

εκδίδουν χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία προμηθεύονται άλλες οικονομικές 

μονάδες (Νούλας, Α. 2006). 

 

1.3 Διάκριση των χρηματοπιστωτικών αγορών 

 

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές, ανάλογα την ληκτότητα των χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων που περιέχουν προς διαπραγμάτευση, χωρίζονται σε δυο μεγάλες 

κατηγορίες αγορών, την αγορά χρήματος ή χρηματαγορά και την αγορά κεφαλαίου 

ή κεφαλαιαγορά. 

 

1.3.1 Αγορά Χρήματος ή Χρηματαγορά 

 

Η χρηματαγορά ουσιαστικά αποτελεί μια αγορά η οποία περιλαμβάνει 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία είναι στενά υποκατάστατα του χρήματος, η 

τιμή τους καθορίζεται ανάλογα την προσφορά και ζήτησή τους καθότι είναι 

διαπραγματεύσιμα, έχουν μικρή διάρκεια οικονομικής ζωής (έως και ενός έτους) 

και φέρουν ελάχιστο κίνδυνο αθέτησης. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 

λαμβάνουν μέρος στη συγκεκριμένη αγορά έχουν ως πρωταρχικό σκοπό την 

ενίσχυση της ρευστότητάς τους και την εγγύηση των κεφαλαίων τους χωρίς να 

δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στην απόδοση των διαπραγματευόμενων τίτλων. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, τόσο οι επιχειρήσεις όσο και χρηματοδοτικοί 

οργανισμοί αλλά και κυβερνήσεις μπορούν να καταφύγουν στην αγορά χρήματος 

για την εξυπηρέτηση και ικανοποίηση ταμειακών ελλειμμάτων μικρότερο κόστος 
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άντλησης κεφαλαίων σε σύγκριση με τον τραπεζικό δανεισμό αλλά περαιτέρω 

αύξηση των πλεονασμάτων τους επωφελούμενη τόκους για βραχυπρόθεσμο, όμως, 

χρονικό ορίζοντα.  

Κύρια χαρακτηριστικά που διέπουν τους διαπραγματευομένους τίτλους που 

ανήκουν στην χρηματαγορά  είναι τα ακόλουθα: 

 Χρονική διάρκεια οικονομικής ζωής όχι μεγαλύτερη του έτους. (Κυμαίνεται 

από 24 ώρες έως και 1 έτος). 

 Άμεση ρευστοποίηση των χρηματοπιστωτικών τίτλων. 

 Ελάχιστος έως και μηδενικός κίνδυνος αποπληρωμής διότι οι τίτλοι 

εκδίδονται από δημόσιους φορείς καθώς και από οικονομικές μονάδες 

υψηλής φερεγγυότητας (Κιόχος, Α. Κιόχος, Π. Παπανικολάου, Γ. 2003). 

Τα βασικά προϊόντα τα οποία υπόκεινται σε διαπραγμάτευση στην 

χρηματαγορά είναι: 

 Έντοκα Γραμμάτια Δημοσίου (Treasury Bills), 

 Συμφωνίες Επαναγοράς (Repurchase Agreements or Repos), 

 Διαπραγματεύσιμα Πιστοποιητικά Καταθέσεων (Negotiable Certificates of 

Deposit- CDs), 

 Εμπορικοί Πιστωτικοί Τίτλοι (Commercial Papers), 

 Συναλλαγματική αποδεκτή από Τράπεζα (Banker’s Acceptance), 

 Ευρωδολάρια (Eurodollars), 

 Διατραπεζικά Κεφάλαια (Federal Funds). 

Οι πρώτες κινήσεις για την εκκίνηση της αγοράς χρήματος στην Ελλάδα έγινε 

τον Ιούνιο του 1980 με την δημιουργία της διατραπεζικής αγοράς. Μέχρι τα μέσα 

του 1986, στην διατραπεζική αγορά, επιτρεπόταν μόνον ο δανεισμός σε χρηματικά 

κεφάλαια. Από τα μέσα του 1985 οι Έλληνες πολίτες έχουν την δυνατότητα αγοράς 

έντοκων γραμματίων δημοσίου ενώ από τα μέσα της επόμενης χρονιάς 

αγοραπωλησία έντοκων γραμματίων δημοσίου καθώς και πιστοποιητικών 

καταθέσεων. Όμως, παρ’ όλ’ αυτά, η αγορά χρήματος στην Ελλάδα θεωρείται 

σχετικά αδύναμη και αυτό αποδίδεται στο γεγονός της έλλειψης δραστήριας 

δευτερογενούς αγοράς (Βασιλείου, Δ. Ηρειώτης, Ν. 2009). 
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Ακόμη, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η αγορά χρήματος διακρίνεται τόσο σε 

οργανωμένη χρηματαγορά όπου είναι η αγορά βάση της οποίας οικονομικές 

οντότητες όπως τράπεζες και ταμιευτήρια συλλέγουν βραχυπρόθεσμες καταθέσεις 

και τις παραχωρούν ως βραχυπρόθεσμες πιστώσεις σε ποικίλες επιχειρήσεις καθώς 

και η μη οργανωμένη χρηματαγορά όπου εσωκλείει όλες τις συναλλαγές που 

διενεργούνται μεταξύ επιχειρήσεων, προμηθευτών και πιστωτών αυτών (Κιόχος, Α. 

Κιόχος, Π. Παπανικολάου, Γ. 2003). 

 

1.3.2 Αγορά Κεφαλαίου ή Κεφαλαιαγορά 

 

Αγορά κεφαλαίου ή κεφαλαιαγορά ονομάζεται η αγορά κατά την οποία λαμβάνουν 

χώρα χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία έχουν μακροπρόθεσμη ληκτότητα, 

δηλαδή μεγάλη διάρκεια οικονομικής ζωής, άλλα παρουσιάζουν αρκετά υψηλό 

κίνδυνο αποπληρωμής. Στην συγκεκριμένη αγορά, τα αξιόγραφα που 

συναλλάσσονται χρησιμοποιούνται για επενδυτικούς, κυρίως, σκοπούς καθώς 

επίσης και για την επίτευξη μακροχρόνιων επενδυτικών προγραμμάτων μέσω των 

κεφαλαίων που μπορούν να αντλήσουν οι οικονομικές μονάδες από αυτή τη μορφή 

αγοράς. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι τιμές των κινητών αξιών της 

κεφαλαιαγοράς διαμορφώνονται ανάλογα με την προσφορά και την ζήτηση των 

επενδυτών. 

Τα χαρακτηριστικά που διέπουν οι επενδυτικοί τίτλοι της κεφαλαιαγοράς 

είναι οι εξής: 

 Αρκετά μεγάλη διάρκεια ζωής (από 2 ή περισσότερα έτη ή ακόμη και εις στο 

διηνεκές), 

 Δυσκολία όσον αφορά την άμεση ρευστοποίησή τους σε σχέση με τα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα της χρηματαγοράς, 

 Αρκετά μεγάλο επίπεδο κινδύνου όσον αφορά κυρίως τίτλους συμμετοχών 

στα κεφάλαια εταιριών (μετοχές). 

Τα κυριότερα προϊόντα που διαπραγματεύονται στην αγορά κεφαλαίων είναι: 
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 Μετοχές ( Κοινές και Προνομιούχες) 

 Ομόλογα και Ομολογίες, οι οποίες εκδίδονται από το Δημόσιο, τις 

επιχειρήσεις και τις τράπεζες (Κιόχος, Α. Κιόχος, Π. Παπανικολάου, Γ. 2003). 

 Οι σύγχρονες κεφαλαιαγορές αποτελούνται από δύο συναφή μέρη: την 

αγορά ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού μεταξύ εκείνων που αποταμιεύουν και 

εκείνων που έχουν άμεση ανάγκη κεφαλαίων και την  αγορά παραγώγων που 

αποτελείται από συμβάσεις, όπως δικαιώματα προαίρεσης (options), τα συμβόλαια 

μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) και οι ανταλλαγές (swaps), που συνήθως 

συνδέονται με αυτές τις βασικές πράξεις δανεισμού και ιδίων κεφαλαίων. Οι 

αγορές ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού βοηθά την κατανομή κεφαλαίων εντός μιας 

οικονομίας. Η αγορά παραγώγων βοηθά τους επενδυτές και τους δανειοδότες-

δανειολήπτες για τη διαχείριση των κινδύνων που πιθανόν να υπάρχουν στα 

χαρτοφυλάκιά τους και τα ανοίγματα του ενεργητικού/παθητικού αυτών. 

 Η ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών έχει δημιουργήσει αρκετά οικονομικά 

οφέλη. Αρχικά, έχει βελτιωθεί η κατανομή κεφαλαίων και αυτό διότι οι τιμές των 

μετοχών ανταποκρίνονται αμέσως στις μεταβολές της ζήτησης και προσφοράς με 

αποτέλεσμα η μεταβολή της τιμής μίας μετοχής να ενθαρρύνει ή να αποθαρρύνει 

εισροές κεφαλαίων στην εκάστοτε εισηγμένη εταιρία. Οι επιχειρήσεις με υψηλές 

αποδόσεις προσελκύουν κεφάλαια εύκολα και γρήγορα ενώ το αντίστροφο 

φαινόμενο παρατηρείται σε επιχειρήσεις με ελάχιστη απόδοση. Η ικανότητα των 

επιχειρήσεων να συγκεντρώνουν κεφάλαια στις κεφαλαιαγορές στα αρχικά τους 

στάδια θεωρείται αρκετά ευεργετικό καθώς έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτερη 

ανάπτυξή τους και την προώθηση καινοτόμων ιδεών, τεχνολογιών και τρόπων 

εργασίας. Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών έχει βοηθήσει στην 

αποτελεσματικότερη διανομή του κινδύνου. Μέρος της αποτελεσματικής 

κατανομής κεφαλαίων είναι η μεταβίβαση του κινδύνου σε εκείνους που μπορούν 

να τον διαχειριστούν όσο το δυνατόν καλύτερα, είτε επειδή είναι λιγότερο ‘risk 

averse’, είτε επειδή ο νέος κίνδυνος είναι ασυσχέτιστος ή παρουσιάζει αρνητική 

συσχέτιση με τον συνολικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου αντισταθμίζοντάς τον. Αυτή 

η ικανότητα να μεταφέρει τον κίνδυνο διευκολύνει την μεγαλύτερη ανάληψη 

κινδύνου άρα και αύξηση της απόδοσης, χωρίς όμως να αποσταθεροποιείται η 
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οικονομία. Τέλος, η ανάπτυξη της αγοράς παραγώγων που αποτελεί και αυτή μέρος 

της κεφαλαιαγοράς, έχει διαδραματίσει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σε αυτή την 

μεταφορά του κινδύνου. Έτσι, οι κεφαλαιαγορές εξασφαλίζουν την βέλτιστη χρήση 

των κεφαλαίων αλλά και ότι η περαιτέρω ανάληψη κινδύνου αποδίδει πρόσθετη 

χρηματοδότηση (Dudley, W. Hubbard, G. 2004). 

 

 

1.4 Η επικοινωνία μεταξύ Χρηματαγοράς και Κεφαλαιαγοράς 

 

Λόγω του ότι τόσο στην χρηματαγορά όσο και στην κεφαλαιαγορά υπάρχει η 

προσφορά και η ζήτηση χρηματοπιστωτικών προϊόντων σε βραχυπρόθεσμό και 

μακροπρόθεσμο επίπεδο αντίστοιχα, δημιουργείται μία επικοινωνία μεταξύ αυτών 

ως ένα είδος συγκοινωνούντων δοχείων. Συχνά παρατηρείται το φαινόμενο, κυρίως 

στην χρηματαγορά, να εμφανίζονται υψηλά επιτόκια με αποτέλεσμα ορισμένοι 

επενδυτές να πωλούν μακροπρόθεσμα κεφάλαια στην κεφαλαιαγορά 

τοποθετώντας τα σε βραχυπρόθεσμα κεφάλαια στην χρηματαγορά ώστε να 

επωφεληθούν από την άνοδο των επιτοκίων. Η έλλειψη κεφαλαίων στην 

κεφαλαιαγορά μπορεί να οδηγήσει, με την σειρά της αύξηση επιτοκίων ώστε με 

αυτόν τον τρόπο να προσεγγίσει η μία αγορά την άλλη και να εναρμονιστούν 

(Παπαβασιλείου, Δ. 2002).  

 

 

1.5 Η διάκριση της Αγοράς Κεφαλαίου ή Κεφαλαιαγοράς 

 

Η κεφαλαιαγορά διακρίνεται τόσο σε άμεση κεφαλαιαγορά όσο και σε έμμεση 

κεφαλαιαγορά. Η ζήτηση κεφαλαίων συχνά γίνεται από επιχειρήσεις, δημόσιους 

φορείς και συνεταιρισμούς ενώ η προσφορά κεφαλαίων γίνεται από ιδιώτες, 

διάφορα επενδυτικά ιδρύματα αλλά και από δημόσιους φορείς. Όταν τα άτομα και 

οι φορείς έρχονται άμεσα σε επαφή για την ζήτηση και την προσφορά, όπως το 

χρηματιστήριο, τότε έχουμε την άμεση κεφαλαιαγορά. Όταν όμως η ζήτηση και η 
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προσφορά μεταξύ των ενδιαφερομένων γίνεται μέσω διαμεσολάβησης  κάποιου 

ενδιάμεσου οργανισμού όπως οι διάφορες τράπεζες επενδύσεων, τότε έχουμε 

έμμεση κεφαλαιαγορά. 

 Ακόμη, η αγορά κεφαλαίου χωρίζεται τόσο σε οργανωμένη όσο και σε μη 

οργανωμένη κεφαλαιαγορά. Οργανωμένη κεφαλαιαγορά θεωρείτο η αγορά βάση 

της οποίας οι κινήσεις κεφαλαίων γίνεται μέσω τραπεζών καθώς και 

χρηματιστηρίων ενώ η μη οργανωμένη κεφαλαιαγορά οι κινήσεις γίνονται μεταξύ 

των ιδιωτών.  

 

 

1.5.1 Πρωτογενής και Δευτερογενής Χρηματοπιστωτικές Αγορές 

 

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές, δηλαδή η αγορά χρήματος και κεφαλαίου, 

χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: την πρωτογενή και την δευτερογενή αγορά. 

Πρωτογενής αγορά ονομάζεται η αγορά βάση της οποίας 

πραγματοποιούνται συναλλαγές νεοεκδιδόμενων τίτλων-αξιογράφων, όπου τα 

συγκεκριμένα προϊόντα είτε εκδίδονται απευθείας από τον εκδότη είτε μέσω 

κάποιου χρηματοπιστωτικού οργανισμού, όπου είναι διαθέσιμα τόσο σε θεσμικούς 

επενδυτές όσο και στο ευρύ κοινό. Στην πρωτογενή αγορά μάλιστα υπάρχει και ένα 

τρίτο άτομο ανάμεσα στο εκδότη του αξιογράφου και του αγοραστή ο οποίος 

εκτελεί χρέη «εγγυητή» όπου εγγυάται στον αρχικό εκδότη την διάθεση των 

χρεογράφων σε επίδοξους αγοραστές με συγκεκριμένη όμως τιμή έκδοσης (Κιόχος, 

Α. Κιόχος, Π. Παπανικολάου, Γ. 2003). 

Η δευτερογενής αγορά είναι η αγορά βάση της οποίας οι νεοεκδιδόμενοι 

τίτλοι της πρωτογενής αγοράς γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην 

δευτερογενή αγορά. Η ύπαρξη αυτού του είδους της αγοράς προσφέρει την 

δυνατότητα στους κατόχους ομολόγων και μετοχών να αποκομίζουν έσοδα 

(τοκομερίδια, μερίσματα) πριν από την τελική διαμόρφωση των τιμών τους για ένα 

συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Η δευτερογενής αγορά αντιπροσωπεύει, την ίδια 

στιγμή, έναν τρόπο όπου συγκεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο μέρος ιδιωτικοί και 
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θεσμικοί φορείς οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να αγοράζουν και να πωλούν 

επενδυτικούς τίτλους έχοντας την εγγύηση ότι είναι πολύτιμοι και 

επαναδιαπραγματεύσιμοι ανά πάσα στιγμή. 

Η δευτερογενής αγορά είναι η τέλεια έκφραση της ελεύθερης προσαρμογής 

μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης των αξιογράφων που διακινούνται εντός 

αυτής, αποτελώντας ένα βαρόμετρο, τόσο αρχικά για την άντληση κεφαλαίων όσο 

και για την οικονομική, πολιτική και κοινωνική κατάσταση μίας χώρας. Υπό αυτήν 

την οπτική γωνία, η δευτερογενής αγορά μπορεί να χαρακτηριστεί και ως μία 

«τέλεια» αγορά όπου ο κανόνας την προσφοράς και της ζήτησης βρίσκει εύφορο 

έδαφος για την απεριόριστη δράση του. Εξασφαλίζοντας την διακίνηση των 

κεφαλαίων, των ρευστών περιουσιακών στοιχείων σε μεσοπρόθεσμο και 

μακροπρόθεσμο επίπεδο και την συνεχή διαπραγμάτευση όλων των αξιογράφων 

που προέρχονται από την πρωτογενή αγορά, η δευτερογενής αγορά ελκύει τόσο 

επαγγελματίες όσο και ερασιτέχνες επενδυτές δίνοντάς τους την ελπίδα για άμεση 

κερδοφορία σε σύντομο χρονικό διάστημα (Andries, A. 2009).  

 

1.6 Η Χρηματιστηριακή Αγορά 

1.6.1 Η έννοια της Χρηματιστηριακής αγοράς 

 

Με την έννοια χρηματιστήριο εννοούμε τον τόπο διεξαγωγής συναλλαγών 

χρηματοοικονομικών προϊόντων (χρεόγραφα-αξιόγραφα) βάση της οποίας οι τιμές 

αυτών των προϊόντων να διαμορφώνονται σύμφωνα με τον νόμο της προσφοράς 

και της ζήτησης.  

Τα σημερινά χρηματιστήρια έχουν τις ρίζες τους στις οργανωμένες αγορές 

της αρχαιότητας, όπου έμποροι συγκεντρώνονταν τόσο για προμηθευτούν όσο και 

να προμηθεύσουν εμπορεύματα όπου στην Ελλάδα ονομαζόταν Αγοραί ή Εμπορίαι, 

στη Ρώμη ονομαζόταν Collegia e Mercatorum και στο Μεσαίωνα οι συναλλαγές 

πραγματοποιούνταν στις Εμποροπανηγύρεις. Αργότερα, με την αύξηση του αριθμού 

των προϊόντων ιδρύθηκαν μόνιμες εμπορικές εκθέσεις χωρίς τα αντικείμενα 
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συναλλαγής να είναι παρόντα. Έπειτα, εμφανίστηκαν στο εμπόριο διάφορα 

αξιόγραφα όπως γραμμάτια, συναλλαγματικές, μετοχές και ομολογίες με άμεσο 

αποτέλεσμα να  υπάρχει η ανάγκη από τους συναλλασσομένους να παρευρίσκονται 

όλοι σε συγκεκριμένη τοποθεσία και συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Έτσι γεννήθηκε 

η ανάγκη ίδρυσης των χρηματιστηρίων. 

Το πρώτο χρηματιστήριο, με την σημερινή του μορφή, άρχισε να λειτουργεί 

στα μέσα του 15ου αιώνα και ήταν της Αμβέρσας και ήταν μεικτό χρηματιστήριο με 

την έννοια ότι ήταν τόσο χρηματιστήριο κινητών αξιών όσο και εμπορευμάτων 

(Βούλγαρη-Παπαγεωργίου, Ε. 2002). 

 

1.6.2 Ιστορική αναδρομή του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) 

 

Το 1876 πραγματοποιήθηκε η ίδρυση του Χρηματιστηρίου Αθηνών Αξιών και το 

1918 έγινε η μετατροπή του σε Νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Το 1995 το 

Χ.Α.Α. μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρία με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο. 

Τον Δεκέμβριο του 1997 το Ελληνικό Δημόσιο διέθεσε μέσω Ιδιωτικής Τοποθέτησης 

1.983.270 μετοχές το Χρηματιστήριο Αθηνών κυριότητας του σε Επιλεγμένους 

Επενδυτές όπως πιστωτικά ιδρύματα, χρηματιστηριακές εταιρίες, θεσμικοί 

επενδυτές. Το 1998 το Ελληνικό Δημόσιο διέθεσε μέσω ιδιωτικής Τοποθέτησης 

επιπλέον 600.000 μετοχές στο Χ.Α.Α. ενώ τον Ιούλιο της επόμενης χρονιάς 32.470 

μετοχές. Κατά την δεύτερη Ιδιωτική Τοποθέτηση το Ελληνικό δημόσιο ως κύριος 

μέτοχος είχε δηλώσει ότι θα συναινούσε προκειμένου οι μετοχές του Χ.Α.Α. να 

εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α. με οποιοδήποτε 

σχήμα τελικά επιλεγόταν. Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης, αποφασίσθηκε η 

ίδρυση μίας εταιρίας συμμετοχών. Η διαδικασία ίδρυσης αυτής της εταιρίας 

συμμετοχών προβλέφθηκε στο άρθρο 51 του Ν.2778/99 (Φ.Ε.Κ. 295/30.12.99). 

Σύμφωνα με αυτή την διαδικασία, τον Ιανουάριο του 2000 απευθύνθηκαν 

προσκλήσεις προς όλους τους μετόχους του Χρηματιστηρίου Αθηνών για να 

συμμετάσχουν στο ιδρυτικό κεφάλαιο της εκδότριας εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» εισφέροντας τις μετοχές Χ.Α.Α. 
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κυριότητά τους καθώς και μετρητά. Το ίδιο έτος ιδρύεται η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με διακριτικό τίτλο 

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ» (Φ.Ε.Κ. 2424/31.3.2000). 

Ακόμη, τον Αύγουστο του ίδιου έτους, ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των 

μετοχών της ΕΧΑΕ στην κύρια αγορά του χρηματιστηρίου. Τον Σεπτέμβριο του 2002 

συγχωνεύτηκε το Χ.Α.Α. με το χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών (Χ.Π.Α.). Έτσι, η  

νέα του επωνυμία είναι πλέον «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» όπου τον 

Σεπτέμβριο του επόμενου έτους έγινε και η πλήρης ιδιωτικοποίησή του (Νούλας, Α. 

2006). 

 

1.6.3 Ο σκοπός των  Χρηματιστηριακών Αγορών 

 

Σήμερα για την ίδρυση και δημιουργία μίας αξιόλογης εταιρίας χρειάζεται ένα 

αρκετά μεγάλο ύψος κεφαλαίων. Μάλιστα, ακόμη και οι ήδη υπάρχουσες εταιρίες, 

για την υγιή και ορθή λειτουργία τους χρειάζονται επιπρόσθετα κεφάλαια τόσο για 

την επέκταση των δραστηριοτήτων τους αλλά και για την συντήρηση και 

τεχνολογική τους αναβάθμιση.  

Για την αύξηση των κεφαλαίων τους, οι επιχειρηματίες είτε προβαίνουν σε 

τραπεζικό δανεισμό είτε εκδίδουν τίτλους χρέους απευθυνόμενοι στην 

χρηματιστηριακή αγορά. Στο Χρηματιστήριο Αξιών, οι εταίροι  με την διάθεση 

τίτλων για την άντληση κεφαλαίων από το επενδυτικό κοινό  επιτυγχάνουν την 

πρωτογενή χρηματοδότηση ώστε να μπορούν να ικανοποιήσουν ζωτικές ανάγκες 

της οικονομικής τους οντότητας. Επίσης, με την εισαγωγή μίας εταιρίας στο 

Χρηματιστήριο Αξιών, εκτός της αρωγής σε θέματα κεφαλαιακής επάρκειας, δίνει 

στην εταιρία κύρος και την κάνει ονομαστή στο ευρύ επενδυτικό κοινό. 

Το Χρηματιστήριο Αξιών προσφέρει τις υπηρεσίες του όχι μόνο στις 

επιχειρήσεις αλλά στο Κράτος και στους Δημόσιους Φορείς όπου με την έκδοση 

ομολογιακών δανείων να έχουν την δυνατότητα να αποκομίζουν κεφάλαια.   
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Επιπρόσθετα, το Χ.Α. δίνει την δυνατότητα στους αποταμιευτές να 

επενδύσουν τις οικονομίες τους τόσο σε μετοχές όσο και σε ομόλογα, ανάλογα 

βεβαίως τον επενδυτικό τους ορίζοντα καθώς και τον κίνδυνο που είναι 

διατεθειμένοι να αναλάβουν, για την αύξηση των αποταμιεύσεών αποκτώντας 

κέρδη (μέσω των μετόχων) ή σταθερό επιπλέον εισόδημα (μέσω των τοκομεριδίων 

των ομολόγων). Έτσι, αποτελεί μια εναλλακτική προσέγγιση επένδυσης σε σχέση με 

την τοποθέτηση του πλεονασματικού τους εισοδήματος σε τοποθέτηση αυτών σε 

προθεσμιακές καταθέσεις, απόκτηση γης, ακινήτων ή ακόμη και συναλλάγματος. 

Οι τιμές των τίτλων του Χ.Α. διαμορφώνονται σύμφωνα με τον νόμο της 

προσφοράς και της ζήτησης και μάλιστα σε συνθήκες πλήρους δημοσιοποίησης των 

αποτελεσμάτων. Η μη ύπαρξη των χρηματιστηρίων αξίων θα προκαλούσε τεράστιο 

πρόβλημα όσον αφορά την διαδικασία των συναλλαγών των τίτλων. Έτσι, με την 

ύπαρξη του Χ.Α. διευκολύνεται η διαδικασία των αγοραπωλησιών των αξιογράφων 

καθώς και τα μέλη του Χ.Α., που είναι επαγγελματίες στο χώρο, συμβάλουν αρκετά 

όσον αφορά τις θέσεις που απαιτούν οι πελάτες τους να πάρουν ως προς τις 

συναλλαγές που θα πρέπει να διενεργηθούν (Βούλγαρη-Παπαγεωργίου, Ε. 2002). 

 

1.6.4 Όροι και Προϋποθέσεις Εισαγωγής στο Χ.Α.Α. 

 

Προκειμένου μια εταιρία να εισαχθεί στο χρηματιστήριο αξιών θα πρέπει να πληροί 

κάποιες βασικές προϋποθέσεις όσον αφορά το ύψος των ιδίων κεφαλαίων της, τις 

δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της, το επίπεδο της κερδοφορίας της κάθε 

διαχειριστικής χρήσης, την διασπορά των μετοχών της, τον φορολογικό της έλεγχο 

καθώς επίσης και την δέσμευση των μετοχών της. 

Ίδια Κεφάλαια 

Το ελάχιστο ύψος των ιδίων κεφαλαίων ώστε να γίνει αποδεκτή μια εταιρία στο 

Χρηματιστήριο Αξιών είναι 3.000.000€ κατά την υποβολή της αίτησης εισαγωγής σε 

ενοποιημένη βάση. 

Οικονομικές Καταστάσεις 
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Οι οικονομικές καταστάσεις της υποψήφιας, για εισαγωγή στο Χ.Α., εταιρίας θα 

πρέπει να έχει δημοσιεύσει για τρείς τουλάχιστον συνεχόμενες διαχειριστικές 

χρήσεις τα οικονομικά αποτελέσματά της ή τουλάχιστον να τις έχει καταθέσει στην 

επιτροπή κεφαλαιαγοράς και οι οποίες θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί και υπογραφεί 

από Ελεγκτική Εταιρία. Στην περίπτωση όπου η εταιρία έχει δημοσιεύσει λιγότερες 

από τρείς συνεχόμενες διαχειριστικές χρήσεις τότε είναι πιθανό να γίνουν 

αποδεκτές έπειτα από την έγκριση της επιτροπής της Κεφαλαιαγοράς. 

Κερδοφορία 

Η εταιρία που επιθυμεί να λάβει μέρος στην χρηματιστηριακή αγορά θα πρέπει να 

παρουσιάζει ένα συγκεκριμένο επίπεδο κερδοφορίας πριν από την υποβολή 

αίτησης της για την εισαγωγή της. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να έχει συνολικά 

κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας για τρία συνεχή οικονομικά έτη  

πριν την υποβολή αίτησης της εισαγωγής της κατά το ελάχιστο 3.000.000€ και όχι 

λιγότερα από 1.000.000€ για κάθε ένα από αυτά τα έτη είτε θα πρέπει το EBITDA 

της τριετίας της να είναι ύψους 6.000.000€ και σε καμία περίπτωση λιγότερο από 

1.500.000€ ανά έτος, σε ενοποιημένη βάση. Στη περίπτωση όπου η εταιρία δεν έχει 

θυγατρικές τότε το κριτήριο της κερδοφορίας θα πρέπει να πληρείται από την 

αιτούσα εταιρία. 

Οι παραπάνω απαιτήσεις δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση όπου η εταιρία είναι 

υποχρεωμένη μέσω ειδικών διατάξεων να υποβάλει αίτηση εισαγωγής στην 

Χρηματιστηριακή Αγορά για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και είναι 

εγκεκριμένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ακόμη, εταιρία με κεφαλαιοποίηση 

ίση με τον μέσο  όρο της σταθμισμένης κεφαλαιοποίησης των τριών εισηγμένων 

εταιριών με την μικρότερη συμμετοχή βάρους του Δείκτη FTSE ASE 20 αλλά και για 

την εισαγωγή συμπληρωματικής σειράς μετοχών της ίδιας κατηγορίας με τις ήδη 

εισηγμένες. 

Διασπορά Μετοχών  

Μια επαρκής διασπορά μετοχών θεωρείται εφόσον το 25% (ως ελάχιστο) του 

συνόλου των μετοχών είναι κατανεμημένο στο ευρύ επενδυτικό κοινό που 

λαμβάνει μέρος στην Χρηματιστηριακή Αγορά. Γενικά, η επαρκής διασπορά 
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μετοχών καλύπτεται όταν η κατανομή των μετοχών αποδίδεται σε επίπεδο 

τουλάχιστον 2.000 ατόμων όπου έκαστος εξ’ αυτών δεν έχει στην κατοχή του 

ποσοστό πάνω από το 2% του συνόλου των μετοχών. Για τον ορθό υπολογισμό της 

επάρκειας διασποράς μετοχών αποκλείονται τα ποσοστά του μετοχικού κεφαλαίου 

που διακρατούν : 

1. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

2. Διευθυντικά Στελέχη, 

3. Συγγενείς Α’ βαθμού των υφιστάμενων βασικών μετόχων και διευθυντικών 

στελεχών, 

4. Υφιστάμενοι μέτοχοι όπου απέκτησαν μετοχές κατά την προηγούμενη 

διαχειριστική χρήση της υποβολής της αίτησης εκτός και αν επρόκειτο για 

επενδυτικές εταιρίες ή θεσμικούς επενδυτές. 

Παρ’ όλ’ αυτά, η διασπορά είναι πιθανό να χαρακτηριστεί επαρκείς σε περίπτωση 

όπου η εταιρία έχει μεγάλο ύψος αριθμού μετοχών, ανάλογα με το οικονομικό 

μέγεθός της, και να αποδώσει τεράστια έκταση διασποράς στο ευρύ επενδυτικό 

κοινό κατορθώνοντας σωστή λειτουργία της αγοράς με χαμηλότερο ποσοστό από το 

σύνηθες. 

Φορολογικός Έλεγχος  

Η εταιρία όπου επιθυμεί να εισαχθεί στη Χρηματιστηριακή Αγορά θα πρέπει να 

υποστεί και φορολογικό έλεγχο για όλες τις διαχειριστικές χρήσεις εκείνες για τις  

οποίες έχουν δημοσιευθεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 

Δέσμευση Μετοχών 

Όσον αφορά την δέσμευση μετοχών θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο μέτοχος ο 

οποίος κατέχει ποσοστό άνω του 5% του μετοχικού κεφαλαίου το οποίο έχει η 

εταιρία δεν έχει την άδεια να μεταβιβάσει ποσοστό 75% του παραπάνω ποσοστού 

κατά το πρώτο έτος της κατοχής αυτού εκτός εάν επρόκειτο για μεταβίβαση 

κληρονομίας ή μεταβίβαση μεταξύ μετόχων που υπόκειται σε ρύθμιση.  
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1.6.5 Καθεστώς Διαγραφής εταιριών από το Χ.Α.Α. 

 

Έκτος βέβαια από τις συνθήκες που θα πρέπει να πληροί μία εταιρία ώστε να γίνει 

αποδεκτή από το Χρηματιστήριο Αθηνών, υπάρχουν συνθήκες βάση των οποίων 

οδηγούν μία εταιρία προς την αποχώρηση της από αυτή. Η διαγραφή μίας εταιρίας 

γίνεται έπειτα από απόφαση η οποία λαμβάνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγορά 

ύστερα από σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. Για την πραγματοποίηση 

της διαγραφής μίας εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, θα πρέπει να ισχύει, 

για πάνω από 6 μήνες, μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Η πραγματική αξία των συναλλαγών στις μετοχές της εταιρίας δεν ξεπερνά 

το 1% του συνόλου των μετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία, 

 Η εταιρία έχει πτωχεύσει ή βρίσκεται σε κατάσταση λύσης και εκκαθάρισης, 

 Η μη αναφορά στην χρηματιστηριακή αγορά για γεγονότα τα οποία μπορούν 

να επηρεάσουν σε τεράστιο επίπεδο την τιμή της μετοχής αυτής, 

 Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή γενικά μέλος του προσωπικού της 

επιχείρησης έχει παραβεί τους κανόνες που διέπουν το χρηματιστήριο 

Αθηνών, 

 Οικονομικοί αντιπρόσωποι της εισηγμένης έχουν καταδικαστεί για ποινικά, 

νομικά και φορολογικά αδικήματα (Νούλας, Α. 2006). 

 

1.6.6 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Εισαγωγής των εταιριών στο 

Χ.Α.Α. 

 

Θα πρέπει να αναφέρουμε επίσης τα προνόμια τα οποία λαμβάνει μία επιχείρηση 

της μορφής ανώνυμης εταιρίας με την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών 

Αξιών αλλά και σε γενικότερα σε μία Χρηματιστηριακή Αγορά. 

Πλεονεκτήματα: 
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1. Με την έκδοση τίτλων μία εταιρία μπορεί να προβεί σε μία υγιή άντληση 

χρηματικού κεφαλαίου από μία οργανωμένη κεφαλαιαγορά, όπως είναι η 

χρηματιστηριακή αγορά χωρίς να απαιτείται επιστροφή των χρηματικών 

κεφαλαίων καταρτίζοντας τα επιχειρηματικό και οικονομικό προϋπολογισμό 

της με σαφώς ορθότερο τρόπο. 

2. Μία, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, οικονομική οντότητα έχει την ικανότητα 

να ρευστοποιεί μετοχές σε μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με μία η οποία 

είναι εκτός Χρηματιστηρίου. Έτσι, οι μέτοχοι που κάτοχοι μετοχών σε μία 

εταιρία μη εισηγμένη αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες όσον αφορά τον 

υποψήφιο αγοραστή μίας τέτοιου είδους μετοχής καθώς υπάρχει δυσκολία 

στην εύρεση μίας κοινά αποδεκτής τιμής αγοράς-πώλησης μεταξύ των δύο 

μερών. Επομένως, η ρευστοποίηση μίας μετοχής  μη εισηγμένης στο 

Χρηματιστήριο αποτελεί μια δύσκολη διαδικασία. 

3. Σε περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων εταιριών, η χρηματιστηριακή 

τιμή όχι μόνο ενισχύει την ρευστότητα άλλα επισπεύδει τις διαδικασίες 

πραγματοποίησης των παραπάνω αποφάσεων. 

4. Με την εισαγωγή μιας επιχείρησης στην χρηματιστηριακή αγορά δίνει το 

πλεονέκτημα στους ιδιοκτήτες της να τοποθετούν ένα συγκεκριμένο μέγεθος 

κεφαλαίου και όχι όλα τα διαθέσιμα κεφάλαια τους με αποτέλεσμα να 

υπάρχει καλύτερη διαχείριση του επενδυτικού κεφαλαίου και επομένως 

διασπορά του επιχειρηματικού κινδύνου που οδηγεί σε μείωση του κόστους 

κεφαλαίου της επιχείρησης. 

5. Η είσοδος μίας εταιρίας στο χρηματιστήριο προσδίδει στην εταιρία την 

ευχέρεια να αποκομίζει χρηματικά κεφάλαια τόσο για την δυνατότητα 

επέκτασής της όσο και την βιωσιμότητά της. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα ήτο 

υποχρεωμένη να προσφύγει σε τραπεζικό δανεισμό καθώς και στη εύρεση 

νέων μετόχων. 

Ωστόσο, θα ήτο συνετό οι διοικούντες μίας ανώνυμής, κυρίως, εταιρίας 

προτού αποφασίσουν την εισαγωγή της εταιρίας τους στην χρηματιστηριακή αγορά 

να λάβουν υπόψη τους τα εξής αρνητικά σημεία: 
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1. Με την είσοδο της εταιρίας στο χρηματιστήριο υπάρχει αυτόματη μείωση 

των ποσοστών των παλαιών μετόχων και αλλαγή της μετοχικής διάρθρωσης 

και με πιθανότητα συμμετοχής ανταγωνιστών σε αυτή. 

2. Ο μεγάλος αριθμός των μετόχων μπορεί να αποφέρει αναταραχές μέσω 

σύγκρουσης συμφερόντων όσον αφορά τις αποφάσεις και τα σχέδια της 

επιχείρησης.  

3. Η εταιρία η οποία γίνεται δεκτή ως μέλος της χρηματιστηριακής αγοράς 

ελέγχεται τόσο από την Διοίκηση της αγοράς όσο και από το ευρύ 

επενδυτικό κοινό. Έτσι θα πρέπει σε κάθε οικονομικό έτος να δημοσιοποιεί 

τις οικονομικές καταστάσεις της καθώς επίσης και τις ενδεχόμενα 

μελλοντικά της επενδυτικά σχέδια (Βούλγαρη-Παπαγεωργίου, Ε. 2002). 

 

1.6.7 Οι δείκτες Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών Αξιών  

 

Για την παρακολούθηση της πορείας της αγοράς του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 

υπολογίζεται και δημοσιοποιείται σε καθημερινή βάση ο Γενικός Δείκτης Τιμών του 

Χ.Α.Α., που αφορά τις μετοχές των εταιριών της κύριας αγοράς. Από τις 350 περίπου 

εταιρίες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, τον Γενικό Δείκτη αποτελούν οι 

60 «καλύτερες», από άποψη δυναμικής, σταθερής και αναπτυξιακής τους 

προοπτικής. Ο Γενικός δείκτης όμως ενέχει τον κίνδυνο να είναι 

αποπροσανατολιστικός και αυτό διότι μπορεί να εμφανίζει πορεία και εξέλιξη 

διαφορετική από εκείνη που ακολουθούν οι υπόλοιπες εταιρίες της αγοράς. 

Στην ομάδα των 60 «καλύτερων» μετοχών συμμετέχουν μετοχές που 

ονομάζονται σύμφωνα με την αγγλική ορολογία «blue chips», δηλαδή μετοχές 

υψηλής κεφαλαιοποίησης, έχουν ελάχιστο κίνδυνο, σταθερότερες αποδόσεις, 

μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα και διαμορφώνουν την τάση του Γενικού Δείκτη. 

Μάλιστα, θα πρέπει να αναφέρουμε πως υπάρχει και ο Γενικός Δείκτης Παράλληλης 

Αγοράς μόνο που ο αριθμός σύμφωνα με τον οποίο σχηματίζεται είναι οι 40 

«καλύτερες» μετοχές της αγοράς και η επιλογή τους έχει γίνει γνώμονα τα κριτήρια 

του Γενικού Δείκτη. 
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Επιπρόσθετα, έχουμε και τους επιλεκτικούς δείκτες και είναι οι δείκτες FTSE 

οι οποίοι ανακοινώνονται και παρουσιάζονται πέρα από τον Γενικό Δείκτη. 

 Ο δείκτης FTSE/ASE 20 περιλαμβάνει την απόδοση για τις 20 μεγαλύτερες 

εταιρίες «blue chips» του χρηματιστηρίου. 

 Ο δείκτης FTSE/ ASE Mid 40 ο οποίος περιλαμβάνει την απόδοση για τις 

επόμενες 40 μεσαίας κεφαλαιοποίησης εταιρίες. 

 Ο δείκτης FTSE/ ASE SMALLCAP 80 περιλαμβάνει την απόδοση για τις 

επόμενες 80 εταιρίες, συνήθως μικρής  κεφαλαιοποίησης που είναι 

κυρίαρχες στις αποδόσεις και στην εμπορευσιμότητα.        
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

2.1 Εισαγωγή 2ου Κεφαλαίου 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας ερευνητικής εργασίας θα εστιάσουμε στην 

μέθοδο της θεμελιώδους ανάλυσης, στα στάδια που περιλαμβάνει η παραπάνω 

μέθοδος καθώς και την αναφορά, ανάλυση και ερμηνεία των δεικτών που 

απαιτούνται για την πραγματοποίηση της ως προς την επιλογή και αξιολόγηση 

μετοχών. Τέλος, παρουσιάζεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση μέσω ερευνών με 

κύριο θέμα την θεμελιώδη ανάλυση.  

 

2.2 Η  μέθοδος της Θεμελιώδης Ανάλυσης 

 

Με τον όρο θεμελιώδης ανάλυση εννοούμε την μελέτη της χρηματοοικονομικής 

δυναμικότητας μίας οικονομικής οντότητας, βασιζόμενη σε ιστορικά στοιχεία, τον 

κλάδο και την θέση την οποία κατέχει η εταιρία συγκρινόμενη με άλλες του ιδίου 

κλάδου, την διοίκηση αυτής, την μερισματική πολιτική την οποία ακολουθεί η 

εκάστοτε επιχείρηση σε ιστορικό επίπεδο, την κεφαλαιοποίησή αυτής καθώς επίσης 

και τις προϋποθέσεις που θέτει για την περεταίρω μελλοντική  ανάπτυξή της. Ο 

συνδυασμός των ιστορικών δεδομένων και της θέσης που κατέχει η εταιρία 

συνιστούν ένα βασικό κορμό πληροφοριών που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό 

της επενδυτικής αξίας της επιχείρησης και για την σύγκριση επιχειρήσεων 

(Thomsett, M. 2006). 

Η μέθοδος της θεμελιώδης ανάλυσης αποτελεί μία συγκεκριμένη διαδικασία 

βάση της οποίας επιτρέπει στους επενδυτές να τοποθετήσουν χρηματικά κεφάλαια 

σε μετοχές στηριζόμενοι στην ανάλυση και έρευνα θεμελιωδών παραγόντων και 

στοιχείων: 
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 Ανάλυση των χρηματοοικονομικών στοιχείων της εταιρίας που εμφανίζονται 

στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που οι ίδιες οφείλουν να 

δημοσιεύουν με συγκεκριμένους χρηματοοικονομικούς δείκτες, 

 Ανάλυση παραγόντων  που αφορούν την εταιρία εκτός των 

χρηματοοικονομικών τους στοιχείων,  

 Ανάλυση του κλάδου στον οποίο εντάσσεται η εξεταζόμενη εταιρία, 

 Ανάλυση διαφόρων παραγόντων της  οικονομίας της χώρας στην οποία 

εδρεύει και δραστηριοποιείται η  συγκεκριμένη εταιρία.     

Έτσι, ο πρωταρχικός στόχος της θεμελιώδους ανάλυσης είναι μέσω της 

μελέτης της εταιρίας, του κλάδου και της οικονομίας να δώσει στον επενδυτή την 

καλύτερη δυνατή εικόνα ώστε να μπορέσει να ανακαλύψει την πραγματική 

(εσωτερική) αξία μίας μετοχής που διαπραγματεύεται σε ένα χρηματιστήριο αξιών 

αλλά και ερμηνεύσει το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η εταιρία. 

Επομένως, η ανάλυση των θεμελιωδών παραγόντων και στοιχείων δίνει την 

δυνατότητα στον εκάστοτε επενδυτή να εξετάσει και να ερευνήσει τις προοπτικές 

ανάπτυξης και κερδοφορίας μίας οικονομικής οντότητας και να του δώσει τις 

απαραίτητες πληροφορίες ώστε να  μπορέσει να προβλέψει τη μελλοντική 

οικονομική της πορεία και εν συνεχεία την μελλοντική τιμή της μετοχής. Αυτός 

συμβαίνει διότι βασική αρχή της θεμελιώδους ανάλυσης είναι πως η 

διαπραγματεύσιμή τιμή μίας μετοχής από μία εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρία 

δεν αντικατοπτρίζει και την πραγματική (εσωτερική) αυτής. Παράλληλα, είναι 

κοινώς αποδεκτό ότι η κατεύθυνση ενός χρηματιστηριακού δείκτη επηρεάζεται σε 

μεγάλο βαθμό από την γενικότερη οικονομική και πολιτική κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται μία χώρα, τα γεγονότα που επικρατούν και διαδραματίζονται σε διεθνή 

επίπεδο καθώς επίσης την διαθέσιμη πληροφόρηση και τις γνώσεις που διαθέτει ο 

εκάστοτε επενδυτής που συμμετέχει σε μία χρηματιστηριακή αγορά. Εφόσον, 

λοιπόν, μία μετοχή αποτιμηθεί σωστά και έγκυρα και λαμβάνοντας υπόψη όλους 

τους παράγοντες που έχουμε προαναφέρει, ο επενδυτής βρίσκεται σε πλεονεκτική 

θέση ώστε να χαρακτηρίσει, από την δική του γωνία, για το εάν μία μετοχή 

αποτελεί μία σωστή επενδυτική κίνηση, μειώνοντας όσο το δυνατό περισσότερο τον 

κίνδυνό λαμβάνοντας όσο το δυνατό περισσότερη απόδοση. 
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Συμπεραίνοντας από τα παραπάνω μπορούμε να πούμε πως το παρελθόν 

και το παρόν αποτελεί ένα καθρέπτη του μέλλοντος και μας δίνει την δυνατότητα 

να κατανοήσουμε τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ σημαντικών μεταβλητών που 

λειτουργούν ως βάση για την κατανόηση της υπάρχουσας κατάστασης και την 

δημιουργία προβλέψεων. Συνεπώς, πρωτίστως θα πρέπει να ερευνούμε και να 

εξετάζουμε παρελθοντικά σε μακροπρόθεσμο επίπεδο και έπειτα να προβαίνουμε 

σε τελικά συμπεράσματα (Ritchie, J. 1995). 

Θα μπορούσαμε να πούμε πως η συνοπτική τεχνική διαδικασία βάση της 

οποίας πραγματοποιείται  η θεμελιώδης ανάλυση είναι: 

 Η εύρεση της εσωτερικής (πραγματικής) αξίας της μετοχής της εταιρίας, 

 Η προσέγγιση της εκτίμησης πρόβλεψης των μελλοντικών κερδών που 

μπορεί μια εταιρία μπορεί να αποκομίσει, 

 Η σύγκριση της ερευνάς μας σε σχέση τόσο με άλλους αναλυτές όσο και με 

την πορεία που ακολουθεί η αγορά ώστε να διασταυρώσουμε την αξιοπιστία 

και εγκυρότητα των αποτελεσμάτων μας. 

Τα στοιχεία τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν απαραίτητα για την 

μελέτη και έρευνα, με βάση την θεμελιώδη ανάλυση, της πραγματικής τιμής μίας 

μετοχής είναι τα ακόλουθα: 

 Τα μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας της χώρας που εντάσσεται η 

επιχείρηση, 

 Τα δημοσιευμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία της επιχείρησης 

(Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Κατάσταση Ταμειακών Ροών), 

 Έρευνες και αποτελέσματα άλλων μελετητών όσον αφορά την θεμελιώδη 

ανάλυση καθώς και γενικότερα την εύρεση και πρόβλεψη της τιμής μίας 

μετοχής, 

 Μελέτες που έχουν ως αντικείμενο αξιολόγησης τους επιχειρηματικούς 

κλάδους μίας χώρας, 

 Διάφορες ανακοινώσεις των εταιριών που έχουν ως περιεχόμενο την 

οικονομικής πορεία άλλα και ενδεχόμενες μελλοντικές δραστηριότητες και 

στόχους, 
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  Στατιστικές μελέτες. 

Ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρουμε πως η θεμελιώδη ανάλυση δεν αποτελεί 

έναν αλάνθαστο τρόπο εύρεσης και πρόβλεψης της αγοραίας τιμής μίας 

χρηματιστηριακής μετοχής καθώς προκύπτουν και  προβλήματα μέσα από την 

χρησιμοποίηση αυτής. 

Τα κυριότερα εξ αυτών είναι τα εξής: 

1. Απαιτείται τεράστιος όγκος πληροφορίων και στοιχείων, όπου τις 

περισσότερες φορές είναι αρκετά δύσκολο να βρεθούν καθώς επίσης 

ορισμένες φορές δεν είναι υπαρκτές. Μάλιστα, η επεξεργασία των ήδη 

υπαρχόντων στοιχείων είναι χρονοβόρες και απαιτούν εξειδικευμένες 

γνώσεις για την ανάλυση αυτών όπου ο μέσος επενδυτής υπάρχει 

πιθανότητα να μην κατέχει. Σε τέτοια περίπτωση ο επενδυτής μπορεί να 

αναθέσει αυτή την εργασία σε εξειδικευμένους επαγγελματίες με πείρα σε 

παρόμοιες καταστάσεις αλλά το κόστος θα αποβεί σε αρκετά υψηλά 

επίπεδα. 

2. Η ανάλυση των στοιχείων που εμπεριέχονται στις δημοσιευμένες 

οικονομικές καταστάσεις των εταιριών μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα 

συμπεράσματα καθώς πολλές από τις τιμές που εμφανίζονται σε αυτές είτε 

είναι τιμές κτήσης είτε είναι τρέχουσες τιμές. 

3. Η πρόβλεψη η οποία απαιτείται για να είναι επαρκής χρειάζεται αρκετό 

χρονικό διάστημα μελέτης της πορείας της εταιρίας, των μελλοντικών 

κερδών, των διανεμόμενων κερδών που όμως τα συγκεκριμένα αυτά μεγέθη 

επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από άλλους παράγοντες όπως το 

φορολογικό καθεστώς της εκάστοτε χώρας ή την μερισματική πολιτική της 

εκάστοτε εταιρίας με αποτέλεσμα η ακρίβεια των παραγόμενων 

αποτελεσμάτων πολλές φορές να είναι αμφιλεγόμενες. 

4. Η μετατροπή των μελλοντικών ποσών σε τρέχουσες αξίες μιας μετοχής και 

σύγκριση αυτής με την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία. Το πρόβλημα όμως 

αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με την διαδικασία  της προεξόφλησης 

μελλοντικών ποσών (ροών) της Καθαρής παρούσας Αξίας (Net Present Value-

NPV). Παρ’ όλ’ αυτά όμως, απαιτείται η χρησιμοποίηση  και ο 
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προσδιορισμός ενός προεξοφλητικού επιτοκίου που είναι πολύ δύσκολο και 

αυτό να προσδιοριστεί διότι και αυτό με την σειρά του εξαρτάται από 

πολλούς παράγοντες όπως είναι η οικονομική και νομισματική κατάσταση 

μίας χώρας, το επίπεδο του πληθωρισμού αυτής και άλλους παράγοντες οι 

οποίοι βρίσκονται εκτός της επιχείρησης. 

Έχοντας αναλύσει και τα μειονεκτήματα τα οποία προκύπτουν από την 

θεμελιώδη ανάλυση δεν παύει να αποτελεί μία σπουδαία και αναγκαία μέθοδο 

αξιολόγησης και έρευνας των «πιο υποσχόμενων» μετοχών για την δημιουργία και 

διατήρηση ενός υγιούς χαρτοφυλακίου (Κιόχος, Π. Κιόχος, Α. Παπανικολάου, Γ. 

2003). 

 

2.3 Τα στάδια της Θεμελιώδους Ανάλυσης 

 

Όπως έχουμε ήδη προαναφέρει τα στάδια της θεμελιώδους ανάλυσης για τον 

προσδιορισμό και πρόβλεψη της τιμής μίας οποιασδήποτε μετοχής ξεκινά με την 

ανάλυση της οικονομίας, της ανάλυσης του κλάδου και έπειτα με την ανάλυση των 

εταιριών που εκδίδουν τις μετοχές για τις οποίες ενδιαφερόμαστε. 

 

2.3.1 Στάδιο 1ο: Ανάλυση της Οικονομίας 

 

Κατά το πρώτο στάδιο της θεμελιώδους ανάλυσης ο αναλυτής ή επενδυτής θα 

πρέπει να εξετάσει τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σε τοπικό και διεθνές 

επίπεδο. Σε αυτό το στάδιο της ανάλυσης θα πρέπει να ερευνήσουμε και να  

αξιολογήσουμε κυρίως τα  μακροοικονομικά μεγέθη και διάφορα στοιχεία της 

οικονομίας καθώς επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την πορεία τόσο των εγχώριων 

όσο και διεθνών χρηματιστηριακών αγορών όπως το επιβεβαιώνουν πληθώρα 

εμπειρικών ερευνών σε σχέση με αυτό το ερευνητικό αντικείμενο. 

Απαραίτητα μεγέθη και δείκτες που θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο 

μελέτης και σχολιασμού είναι τα εξής: 
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 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) 

 Επίπεδο Πληθωρισμού 

 Επίπεδο Επιτοκίων 

 Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής 

 Δείκτης Μεταποιητικής Παραγωγής 

 Δείκτης Παραγωγής Αγροτικών Προϊόντων 

 Δείκτης Απασχόλησης και Ανεργίας 

 Δείκτης Κόστους Εργασίας και Παραγωγικότητας 

 Δείκτης Τιμών Χονδρικής Πώλησης 

 Ποσότητα Χρήματος που τίθεται σε κυκλοφορία 

 Προσωπικό Εισόδημα-Κατά Κεφαλήν Εισόδημα 

 Πιστωτική Επέκταση 

 Πορεία Χρηματιστηριακών Δεικτών 

Επιπρόσθετα, κατά το στάδιο της ανάλυσης της οικονομίας θα πρέπει ο 

αναλυτής να ερευνήσει και τις φάσεις του οικονομικού κύκλου και την 

συμπεριφορά αυτών. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να γνωρίζει δείκτες που 

προηγούνται, συμπίπτουν και έπονται του οικονομικού κύκλου έτσι ώστε να 

αποκτήσει μια πλήρη εικόνα και να πράξει σωστά όσον αφορά τις επενδυτικές του 

επιλογές (Νούλας, Α. 2006). 

Συμπερασματικά, λοιπόν, η απόδοση των επενδυτικών μας επιλογών 

συσχετίζονται σε τεράστιο βαθμό με την εγχώρια οικονομική δραστηριότητα και την 

αποδοτικότητά της. Οι μετοχές έχουν γενικά μια καλή απόδοση όταν η οικονομία 

μίας χώρας κινείτε σε αρκετά καλά επίπεδα και είναι εύφορη. Όμως, θα πρέπει να 

τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι οι βιομηχανίες και εταιρίες δεν απορροφούν 

αυτήν την ανάπτυξη της οικονομίας σε ίσα επίπεδα οπότε ο επενδυτής θα πρέπει σε 

τακτά χρονικά διαστήματα να αξιολογεί το αντίκτυπο που φέρει μία οικονομική 

αλλαγή σε συγκεκριμένες εταιρίες (Ritchie, J. 1996). 
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2.3.2 Στάδιο 2ο: Ανάλυση του Κλάδου 

 

Στο δεύτερο στάδιο ανάλυσης σύμφωνα με την θεμελιώδης ανάλυση είναι η 

ανάλυση του κλάδου σύμφωνα με την οποία ανήκει η εξεταζόμενη εταιρία που 

εκδίδει τις μετοχές της στη χρηματιστηριακή αγορά. Θα πρέπει να αναφέρουμε πως 

οι κλάδοι που συμμετέχουν σε μία αγορά δεν έχουν την ίδια συμπεριφορά κατά τις 

διάφορες φάσεις του οικονομικού κύκλου καθώς ο κάθε κλάδος έχει τα δικά του 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τις δικές του ανάγκες. Κατά το 

συγκεκριμένο στάδιο ανάλυσης  οι οικονομικοί αναλυτές καθώς επίσης και οι 

επενδυτές θα πρέπει να είναι σε θέση να βρουν απαντήσεις σε διάφορα ζητήματα 

που αφορούν κατά κύριο λόγο την μελέτη του κλάδου. Τα συνήθη ερωτήματα στα 

οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα είναι τα ακόλουθα: 

1. Η φάση του οικονομικού κύκλου κατά την οποία ανήκει ο εξεταζόμενος 

κλάδος,   

2. Οι προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου στον οποίο ανήκει η επιχείρηση, 

3. Οι παράγοντες που επιδρούν σε μεγάλο βαθμό την λειτουργία του κλάδου, 

4. Το επίπεδο του ανταγωνισμού που υπάρχει μεταξύ των επιχειρήσεων του 

ιδίου κλάδου και τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν εξ αυτού, 

5. Το ποσοστό που αποδίδει ο κλάδος στην διαμόρφωση του Α.Ε.Π. της χώρας, 

6. Ο βαθμός δυσκολίας εισόδου-εξόδου μίας εταιρίας από τον κλάδο. 

Έχοντας απαντήσει σε αυτά τα κύρια ερωτήματα ο αναλυτής-επενδυτής 

μπορεί να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα όσον αφορά την δομή, την λειτουργία, 

την αποτελεσματικότητα και την συμβολή του στην οικονομία της χώρας. Μάλιστα, 

μπορούμε να βγάλουμε και κάποια πρώιμα συμπεράσματα για τις οικονομικές 

οντότητες που συνιστούν τον κλάδο όσον αφορά την μελλοντική απόδοσή τους 

χωρίς όμως να αποτελεί και γνώμονα πως θα ισχύει για όλες τις συμμετέχουσες 

εταιρίες που διαμορφώνουν το κλάδο. 
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2.3.3 Στάδιο 3ο: Ανάλυση των Επιχειρήσεων  

 

Στο τρίτο στάδιο της θεμελιώδης ανάλυσης θα πρέπει να προβούμε στην ανάλυση 

των επιχειρήσεων όπου οι μετοχές αυτών αποτελούν  πόλο έλξης για τους 

αναλυτές- επενδυτές για την επιλογή τους ως καλές επενδυτικές ευκαιρίες. Η 

ανάλυση των επιχειρήσεων απαιτεί ένα αρκετά μεγάλο όγκο πληροφοριών (κυρίως 

δημοσιευμένων στοιχείων) για ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα βάθους από 3 

έως 5 έτη ώστε να διαμορφωθεί μία πλήρη εικόνα για την λειτουργία και την 

αποτελεσματικότητα της εκάστοτε εταιρίας. Ακόμη, μέσω των πληροφορίων που θα 

πρέπει να έχουμε συλλέξει θα πρέπει να απαντηθούν κάποια κρίσιμα ερωτήματα. 

Αυτά είναι τα παρακάτω: 

 Η σημαντικότητα της εταιρίας μέσα στον κλάδο όσον αφορά τον όγκο 

πωλήσεων και την τιμολογιακή της πολιτική, 

 Το επίπεδο των χρηματοοικονομικών μεγεθών της για ένα συγκεκριμένο 

χρονικό ορίζοντα (3-5 έτη), 

 Η δυναμικότητα της εταιρίας καθώς και τους ρυθμούς ανάπτυξης που 

επιτυγχάνει τα τελευταία χρόνια, 

 Η προβλεψιμότητα που επιτυγχάνει η εταιρία σχετικά με τα 

χρηματοοικονομικά μεγέθη της, 

 Η πορεία της μετοχής στην χρηματιστηριακή αγορά, 

 Σύγκριση της τιμής της μετοχής σε σχέση με τα υψηλά και χαμηλά σημεία 

που κατείχε η μετοχή στην αγορά, 

 Η μερισματική πολιτική που ασκεί η επιχείρηση στους κατόχους μετοχών, 

 Σύγκριση του δείκτη (P/E) της εξεταζόμενης εταιρίας σε σχέση με της 

εταιρίες του ιδίου κλάδου. 
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2.4 Οι δείκτες της θεμελιώδους Ανάλυσης 

 

Κατά το στάδιο της ανάλυσης των εταιριών θα πρέπει να αναφέρουμε επίσης ότι 

εκτός των ανωτέρω ερωτημάτων που είναι αναγκαίο να απαντηθούν, ο αναλυτής- 

επενδυτής θα πρέπει, μάλιστα, να χρησιμοποιήσει και ένα σημαντικό αριθμό 

αριθμοδεικτών. Οι αριθμοδείκτες εκφράζουν μία μαθηματική σχέση μεταξύ ενός 

ποσού, το οποίο περιέχεται στον αριθμητή, και ενός άλλου, το οποίο περιέχεται 

στον παρονομαστή του αριθμοδείκτη (Γκίκας, Δ. 2002). Η εφαρμογή των 

αριθμοδεικτών αυτών, που γίνονται αντλώντας πληροφορίες από τις οικονομικές 

καταστάσεις, δίνουν την ευκαιρία να αξιολογηθεί επαρκώς μία εταιρία καθώς 

επίσης να αναδυθούν κάποια πολύτιμα συμπεράσματα.  

Εφόσον γίνει ο υπολογισμός των αριθμοδεικτών έπειτα θα πρέπει να γίνει 

σύγκριση των αποτελεσμάτων με τους αντίστοιχους δείκτες άλλων επιχειρήσεων 

έχοντας ως στόχο να γίνει η καλύτερη δυνατή επενδυτική επιλογή και 

μεγιστοποίηση των κερδών. Σαφώς, θα πρέπει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο πως 

θα πρέπει να γίνεται εφαρμογή όλων και όχι μεμονωμένων αριθμοδεικτών επειδή 

δεν θα κατευθύνει σε μία σωστή επιλογή. 

Οι κυριότεροι αριθμοδείκτες που χρησιμοποιούνται κατά την θεμελιώδη 

ανάλυση είναι οι εξής: 

 Κέρδη ανά Μετοχή (E.P.S.) =  , 

 Μέρισμα ανά Μετοχή (D.P.S.) =  , 

 Μερισματική Απόδοση (D.Y.) =  x 100 

 Δείκτης P/E ( Price/ EPS) =  , 

 Δείκτης Τιμής προς Εσωτερική Αξία Μετοχής (P/BV)= 

, 
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 Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) = , 

 Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης = , 

 Δείκτης Εμπορευσιμότητας Μετοχής =  

 Δείκτης P.E.G. (Price Earning Growth) = 

 , 

 Δείκτης Κεφαλαιοποίησης προς Κύκλο Εργασιών (C/S) 

 Συντελεστής Βήτα των Μετοχών «beta» (Νούλας, Α. 2006). 

 

Έχοντας, λοιπόν, αυτούς τους αριθμοδείκτες ως βάση για την ανάλυση των 

εταιριών και σύγκριση αυτών για την καλύτερη δυνατή επενδυτική επιλογή για την 

διαμόρφωση ενός σωστού και αποδοτικού χαρτοφυλακίου,  θα πρέπει να 

προχωρήσουμε στην αποκωδικοποίηση των δεδομένων και πληροφοριών που 

μπορούν να μας προσδώσουν ανάλογα με τα αποτελέσματα τους. 

 

2.5 Η ανάλυση και ερμηνεία των δεικτών της Θεμελιώδους Ανάλυσης 

 

2.5.1 Κέρδη ανά Μετοχή (Earnings Per Share-E.P.S.) 

 

Ο αριθμοδείκτης «Κέρδη ανά Μετοχή» ή όπως αναγράφεται την διεθνή 

βιβλιογραφία (Earnings per Share-E.P.S.) αποτελεί έναν από τους πιο σπουδαίους 

αριθμοδείκτες που χρησιμοποιείται κατά την χρηματοοικονομική ανάλυση των 

εταιριών και ταυτόχρονα όμως θεωρείται και από τους πιο παραπλανητικούς. Ο 

υπολογισμός του συγκεκριμένου δείκτη  είναι τα κέρδη χρήσεως της εταιρίας προς 

των αριθμό των μετοχών (κοινών και προνομιούχων) που βρίσκονται σε 

κυκλοφορία. Βέβαια, πολλοί αναλυτές χρησιμοποιούν μόνο τις κοινές μετοχές για 
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τον υπολογισμό του συγκεκριμένου δείκτη ενώ θα πρέπει να εντάσσουν και τις δύο 

κατηγορίες μετοχών.  

Ο αριθμοδείκτης «Κέρδη ανά Μετοχή» παρουσιάζει το ύψος των καθαρών 

κερδών που αντιστοιχεί σε κάθε μετοχή της επιχειρήσεως και επηρεάζεται τόσο από 

το συνολικό ύψος των κερδών της εταιρίας όσο και από τον αριθμό των μετοχών 

που βρίσκονται σε κυκλοφορία. Γενικά, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι όσο 

μεγαλύτερο αποτέλεσμα μας παρουσιάζει ο δείκτης τόσο συνιστά καλύτερη 

επιλογή αυτής της εταιρίας συγκριτικά με επιχειρήσεις του ιδίου κλάδου. Έτσι, 

ουσιαστικά, ο δείκτης εμφανίζει την κερδοφόρα δυναμικότητα μίας επιχείρησης με 

βάση τη μία μετοχή της και για αυτόν τον λόγο είναι ευρεία η εφαρμογή του.  

Ωστόσο, όπως έχουμε αναφέρει θα πρέπει να υφίσταται μεγάλη προσοχή 

διότι διαφορές στα κέρδη ανά μετοχή μεταξύ των επιχειρήσεων είναι αρκετά 

δύσκολο να ερμηνευθούν για τον απλούστατο λόγο ότι όλες οι επιχειρήσεις δεν 

έχουν τον ίδιο αριθμό εκδιδόμενων μετοχών ακόμη και αν έχουν τα ίδια 

περιουσιακά στοιχεία και ίδια κέρδη. Μάλιστα, η σύγκριση των ανά μετοχή κερδών 

της ίδιας εταιρίας διαχρονικά απαιτεί επίσης ιδιαίτερη προσοχή καθώς είναι δυνατό 

η διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων του δείκτη να είναι προϊόν αλλαγής της 

μερισματικής πολιτικής που ακολουθεί κι όχι μεταβολή των κερδών ανάμεσα στα 

συγκρινόμενα έτη. 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση κατά την διάρκεια 

της διαχειριστικής χρήσεως υπάρξει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και έκδοσή 

νέων μετοχών τότε θα έχουμε ως άμεσο αποτέλεσμα μεταβολής του αριθμητή και 

παρονομαστή του δείκτη και φυσικά μεταβολή του αποτελέσματος. Σε μία τέτοια 

περίπτωση θα πρέπει να υπολογισθεί ο σταθμικός μέσος όρος του αριθμού των 

μετοχών που υπήρχαν κατά την διάρκεια της χρήσης στην οποία 

πραγματοποιήθηκαν τα κέρδη της εταιρίας. 

Τέλος, για την αξιοπιστία του αποτελέσματος του δείκτη, ο αναλυτής θα 

πρέπει να ερευνήσει την πηγή των κερδών, δηλαδή για τον εάν τα κέρδη πηγάζουν 

από την κύρια ή άλλες δραστηριότητες της. 
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2.5.2 Μέρισμα ανά Μετοχή (Dividends Per Share-D.P.S.)    

 

Ο αριθμοδείκτης Μέρισμα ανά Μετοχή ή όπως αναγράφεται στην διεθνή 

βιβλιογραφία (Dividends Per Share) αποτελεί ένα χρήσιμό δείκτη που παρουσιάζει 

το ποσοστό των κερδών που διανέμεται στους μετόχους (μέρισμα) και αυτό που 

κρατείται από την επιχείρηση με την μορφή διάφορων αποθεματικών. Ο 

υπολογισμός αυτού του δείκτη πραγματοποιείται εάν διαιρέσουμε το σύνολο των 

μερισμάτων ως προς των αριθμό των μετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία. Όσο 

μεγαλύτερο είναι το αποτέλεσμα του αριθμοδείκτη τόσο υψηλότερο θα είναι 

ουσιαστικά το μέρισμα το οποίο θα διανέμει η εταιρία σε σχέση με τον αριθμό των 

εκδιδόμενων μετοχών της και άρα η επιλογή μίας τέτοιας μετοχής θα προσφέρει 

μεγαλύτερες απολαβές από την απόκτηση της στο χαρτοφυλάκιο ενός επενδυτή 

(ανάλογα βέβαια τη μερισματική πολιτική την οποία ακολουθεί).  

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, για την σύγκριση των αποτελεσμάτων  αυτού 

του δείκτη με αντίστοιχα στοιχεία προηγούμενων χρήσεων, τόσο τυχόν διανομή 

μετοχών δωρεάν από κεφαλαιοποιήσεις κερδών, αποθεματικών και υπεραξίας 

πάγιων στοιχείων καθώς και τυχόν κατάτμηση (split) ή σύμπτυξη μετοχών (reverse 

split). Σε οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις προκειμένου τα στοιχεία να 

καταστήσουν συγκρίσιμα μεταξύ τους θα πρέπει να γίνεται προσαρμογή των 

μερισμάτων των προηγούμενων χρήσεων με βάση τον αριθμό των μετοχών της 

τελευταίας χρήσεως. 

 

2.5.3 Μερισματική Απόδοση (Dividend Yield-D.Y.) 

 

Ο αριθμοδείκτης της μερισματικής απόδοσης ή όπως αναφέρεται στην διεθνή 

βιβλιογραφία Dividend Yield αποτελεί και αυτός με την σειρά του ένα σπουδαίο 

χρηματιστηριακό δείκτη και αποτελεί γνώμονα επιλογών μετοχών τόσο από 

επενδυτές όσο και από αναλυτές μετοχών. Η μερισματική απόδοση παρουσιάζει 

την απόδοση που λαμβάνουν οι κάτοχοι των μετοχών από τα μερίσματα αυτών  και 
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υπολογίζεται ως το πηλίκο του μερίσματος ανά μετοχής ως προς την τιμή της 

μετοχής όπως έχει διαμορφωθεί στην χρηματιστηριακή αγορά. Πιο συγκεκριμένα, ο 

δείκτης της μερισματικής απόδοσης δείχνει το κατά πόσο συμφέρουσα είναι η 

επένδυση σε μετοχές μίας δεδομένης εταιρίας με βάση το μέρισμα το οποίο 

εισπράττει και την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία.  

Όσο μεγαλύτερη είναι η μερισματική απόδοση μίας μετοχής τόσο πιο 

ελκυστική είναι η μετοχή για τον εκάστοτε επενδυτή. Σύγκριση της μερισματική 

αποδόσεως μίας οικονομικής οντότητας με την μερισματική απόδοση διαφόρων 

άλλων εταιριών εμφανίζει την σχετική σπουδαιότητα αυτής. Οι μερισματικές 

αποδόσεις διαφόρων εταιριών διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους και αυτό γιατί το 

ύψος των μερισμάτων που καταβάλλει επηρεάζεται σε σημαντικό επίπεδο από την 

μερισματική πολιτική που ακολουθεί (Νιάρχος, Ν. 2004). 

 

2.5.4 Δείκτης P/E (Price/Earnings Per Share) 

 

Ο δείκτης P/E είναι γνωστός και ως price earnings ratio και πιο συγκεκριμένα είναι ο 

λόγος της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής προς τα κέρδη ανά 

μετοχή. Ο συγκεκριμένος δείκτης εμφανίζει το ποσό των χρηματικών κεφαλαίων 

που είναι σε θέση να αποδώσουν οι επενδυτές για την αγορά μίας μετοχής για κάθε 

ένα ευρώ καθαρά κέρδη ανά μετοχή που επιτυγχάνει η εταιρία. Ο παραπάνω 

δείκτης τόσο σε ελληνικό όσο και σε διεθνή επίπεδο αποτελεί μία αξιόλογη εξέταση 

της ίδιας της μετοχής αλλά και σε σύγκριση αυτού με άλλες μετοχές. Μάλιστα, ο 

αριθμοδείκτης P/E χαρακτηρίζεται ως ένας από τους βασικούς δείκτες που θα 

πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την διαδικασία της θεμελιώδους ανάλυσης που 

αφορά κυρίως την εύρεση υποτιμημένων, υπερτιμημένων ή σωστά αποτιμημένων 

μετοχών.  

Η χρήση και εφαρμογή του Ρ/Ε ουσιαστικά ακολουθεί την λογική πως η 

χρηματιστηριακή τιμή μίας μετοχής θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την κερδοφορία 

της εκδότριας εταιρίας. Άρα, όσο το επίπεδο της κερδοφορίας κινείται σε υψηλά 
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επίπεδα στο ίδιο επίπεδο θα πρέπει να κινείται και η πορεία της τιμής της στην 

χρηματιστηριακή αγορά.  

Με την εφαρμογή του παραπάνω δείκτη, όπως έχουμε αναφέρει και σε 

προηγούμενη παράγραφο, μας δείχνει για το εάν μία μετοχή είναι υποτιμημένη, 

υπερτιμημένη ή σωστά αποτιμημένη. Πιο συγκεκριμένα, μία ένδειξη όπου η τιμή 

της μετοχής και ο δείκτης Ρ/Ε είναι σε χαμηλά επίπεδα ενώ έχουμε ένδειξη ότι ο 

ρυθμός κερδοφορίας της εταιρίας που κατέχει την μετοχή κινείται σε ανοδικά τότε 

η μετοχή χαρακτηρίζεται ως υποτιμημένη. Αντιθέτως, εάν μία εταιρία παρουσιάζει 

καθοδική τάση κερδών και παράλληλα η χρηματιστηριακή της τιμή είναι αρκετά 

μεγάλη τότε οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως η μετοχή είναι υπερτιμημένη και 

λογικά έπειτα από ένα χρονικό διάστημα η τιμής θα πρέπει να υποχωρεί. 

Την θεωρεία αυτή επιβεβαιώνει μία έρευνα η οποία διεξαχθεί το 2000 από 

τον Pu Shen στην χρηματιστηριακή αγορά της Αμερικής έχοντας ως δείκτη 

αναφοράς τον SP 500. Σε αυτή την έρευνα πολλοί ερευνητές θεωρούσαν πως το 

μεγάλο αυτό επίπεδο τιμών που είχε αποκτήσει ο δείκτης θα έφερνε τεράστια 

ύφεση των χρηματιστηριακών τιμών ενώ κάποιοι άλλοι υποστήριζαν πως η ανοδική 

αυτή τάση  ήτο αποτέλεσμα των θεμελιώδη αλλαγών που παρουσίαζε η οικονομία 

χωρίς να εμφανίζουν ιδιαίτερη ανησυχία για αυτό το φαινόμενο. O Pu Shen με την 

ολοκλήρωση του άρθρου του συμπέρανε πως τα υψηλά επίπεδα του P/E των 

μετοχών οδήγησε σε «απογοητευτική κάθοδο του χρηματιστηρίου τόσο σε 

μακροπρόθεσμο όσο και βραχυπρόθεσμο επίπεδο» (Shen, P. 2000).  

Σε γενικές γραμμές, ο αριθμοδείκτης Ρ/Ε είναι αρκετά χρήσιμος ως ένας 

παράγοντας σύγκρισης που κυρίως αποτελείται από τρία στάδια. Αρχικά θα πρέπει 

να συγκριθεί το Ρ/Ε μίας μετοχής με το μέσο Ρ/Ε των άλλως εταιριών που 

βρίσκονται στον ίδιο κλάδο. Έπειτα, μέτρο σύγκρισης θα πρέπει να αποτελέσει το 

τρέχον Ρ/Ε μίας συγκεκριμένης μετοχής με το μέσο ιστορικό Ρ/Ε μίας 5ετίας της 

ίδιας εταιρίας. Σε αυτή τη φάση, εάν η τρέχουσα τιμή του Ρ/Ε απέχει αρκετά σε 

σχέση με το μέσο ιστορικό αυτού του δείκτη τότε βγαίνει το συμπέρασμα για το εάν 

η συγκεκριμένη μετοχή είναι είτε υποτιμημένη είτε υπερτιμημένη. Τέλος, θα πρέπει 

να συγκριθεί η τιμή του δείκτη της μετοχής σε σχέση με το μέσο αυτού των άλλων 
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μετοχών των εταιριών που διαπραγματεύονται στη συγκεκριμένη χρηματιστηριακή 

αγορά.     

Ωστόσο, θα πρέπει να τονίσουμε πως η μοναδική χρήση αυτού του δείκτη 

χωρίς την χρήση άλλων δεν μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστο και οριστικό 

συμπέρασμα για την αγορά ή όχι μίας μετοχής και για αυτό τον λόγο η επιλογή και 

η αξιολόγηση μίας μετοχής θα πρέπει να γίνεται τόσο με την χρήση και σύγκριση 

άλλων αριθμοδεικτών αλλά και με την διερεύνηση άλλων παραγόντων που 

επηρεάζουν την πορεία της τιμής της μετοχής στην χρηματιστηριακή αγορά.  

 

2.5.5 Δείκτης Τιμής προς Εσωτερική Αξία Μετοχής (Price/Book Value-

P/BV) 

 

Ο δείκτης της τιμής, που ουσιαστικά αναφέρεται στην χρηματιστηριακή αξία της 

μετοχής, προς την εσωτερική αξία ή καλύτερα λογιστική αξία της μετοχής είναι το 

πηλίκο της διαίρεσης μεταξύ αυτών.  Όσον αφορά την λογιστική αξία η εύρεση του 

γίνεται από τον λόγο του συνόλου των Ιδίων Κεφαλαίων όπως παρουσιάζονται στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις προς τον αριθμό των μετοχών που βρίσκονται σε 

κυκλοφορία.  

Ο δείκτης P/BV παρουσιάζει πως όταν ο δείκτης αυτός αποδίδει υψηλές 

τιμές τόσο πιο «ακριβή» θεωρείται η αγορά μίας τέτοιας μετοχής ενώ το 

αντίστροφο πραγματοποιείται όταν η τιμή του δείκτη είναι σε μικρότερα επίπεδα. 

Έτσι, με αυτόν τον δείκτη μπορούμε κατά κάποιον τρόπο να διαχωρίσουμε τις 

υποτιμημένες από τις υπερτιμημένες μετοχές. Μάλιστα, πολλοί αναλυτές 

προτείνουν την επιλογή μετοχών όπου το εύρος των τιμών αυτού του δείκτη 

κυμαίνεται από 1 έως και κοντά στο 3 (Νούλας, Α. 2015). 
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2.5.6 Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (Return On Equity-ROE) 

 

Ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων η όπως αναφέρεται στην διεθνή 

βιβλιογραφία (Return on Equity-ROE) αποτελεί έναν σπουδαίο αριθμοδείκτη 

ανάλυσης εταιριών με σκοπό την αξιολόγηση μετοχών. Ο συγκεκριμένος δείκτη 

συνήθως χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της αποδοτικότητας και κερδοφορίας 

μίας εταιρίας. Δηλαδή, με άλλα λόγια παρουσιάζει το πόσο αποδοτικά 

χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια κεφάλαια, το επίπεδο της χρηματοοικονομικής 

μόχλευσης που έχει αναπτυχθεί και τα κέρδη μετά φόρων που έχει επιτύχει η 

εταιρία σε μία διαχειριστική χρήση. Ο δείκτης ROE μπορεί να αναλυθεί ως ένας 

απόλυτος αριθμός, ως ένα μέτρο σύγκρισης μεταξύ διαφόρων εταιριών καθώς και 

μπορεί να αναλυθεί η τάση αυτού του δείκτη.  

Τα τρία στοιχεία που διέπουν τον δείκτη ROE είναι το περιθώριο κέρδους, η 

αποδοτικότητα του ενεργητικού και η μόχλευση της εταιρίας.  

Ο ορισμός του δείκτη αυτού είναι ο λόγος των καθαρών κερδών της εταιρίας 

ως προς τα ίδια κεφάλαια αυτής και πιο συγκεκριμένα τα ίδια κεφάλαια μετά την 

αφαίρεση φόρων και κυρίως τα αρχικά ίδια κεφαλαία μετά φόρων όπως 

συμβουλεύει και ο Warren Buffett ένας από τους διασημότερους υπερασπιστές του 

δείκτη ROE και της επενδυτικής ανάλυσης.  

Ωστόσο, ο υπολογισμός της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων γίνεται με 

τον εξής τύπο: ROE=  x x ,   

όπου συμπεριλαμβάνονται και τα τρία τρία στοιχεία δηλαδή το περιθώριο κέρδους, 

την απόδοση ενεργητικού και την μόχλευση της εταιρίας. 

Όμως, θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά την χρήση 

αυτού του δείκτη καθώς η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων επηρεάζεται τόσο από 

την απόδοση του ενεργητικού όσο και από την μόχλευση που η κάθε επιχείρηση 

χρησιμοποιεί. Η ταυτόχρονη αύξηση του της αποδοτικότητας του ενεργητικού σε 

συνδυασμό με την αύξηση της μόχλευσης της εταιρίας θα αποφέρει αύξηση και 
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στην αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων. Ακόμη, η αύξηση του επιπέδου της 

μόχλευσης έχει αρνητικά αποτελέσματα καθώς μεγαλώνει τον χρηματοοικονομικό 

κίνδυνο της εταιρίας  (Traub, E. 2001). 

 

2.5.7 Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης (Debt ratio) 

 

Ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης αποτελεί έναν αριθμοδείκτη χρέους ο οποίος 

ορίζεται ως το πηλίκο των ξένων κεφαλαίων που έχει στην κατοχής της η 

επιχείρηση, τόσο από μακροπρόθεσμά όσο και από βραχυπρόθεσμα δανειακά 

κεφάλαια, ως προς το σύνολο του ενεργητικού της. Ο δείκτης αυτός έχει δύο όψεις 

καθώς ναι μεν οι δανειστές της επιχείρησης προτιμούν την τιμή αυτού του δείκτη σε 

χαμηλά επίπεδα διότι εξασφαλίζεται η χρήση μεγαλύτερου ποσοστού ιδίων 

κεφαλαίων άρα και ο κίνδυνος χρεοκοπίας ελαχιστοποιείται, ωστόσο,  οι μέτοχοι 

της εταιρίας προτιμούν αυξημένη την τιμή αυτού του δείκτη διότι με αυτό τον 

τρόπο μεγεθύνονται τα κέρδη αυτών (Βασιλείου, Δ. Ηρειώτης, Ν. 2008). 

 

2.5.8 Δείκτης Εμπορευσιμότητας Μετοχής 

 

Ο δείκτης εμπορευσιμότητας μίας μετοχής είναι ο λόγος του αριθμού των μετοχών 

που κινήθηκαν σε μία περίοδο προς των συνολικό αριθμό μετοχών που βρίσκονται 

σε κυκλοφορία και συνήθως εμφανίζεται με την μορφή ποσοστιαίων μονάδων. Ο 

συγκεκριμένος αριθμοδείκτης αποτελεί ένα εργαλείο μέτρησης των κινήσεων  

(αγοράς-πώλησης) στον ημερήσιο όγκο συναλλαγών της. Επίσης, η βιβλιογραφία 

αναφέρει πως επενδυτές οι οποίοι κατέχουν μεγάλα μετοχικά χαρτοφυλάκια θα ήτο 

συνετό να προτιμούν μετοχές υψηλής εμπορευσιμότητας (Κιόχος, Π. Κιόχος, Α. 

Παπανικολάου, Γ. 2003). 
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2.5.9 Δείκτης P.E.G. (Price Earnings Growth) 

 

Έχοντας αναφέρει τον δείκτη P/E παραπάνω, θα πρέπει να σημειώσουμε πως ο 

συγκεκριμένος δείκτης παρουσιάζει αδυναμίες και πως μία από αυτές είναι πως δεν 

μπορεί να προβλέψει την μελλοντική πορεία και οικονομική δυναμικότητα την 

οποία μια εταιρία μπορεί να αποκτήσει στο μέλλον με άμεσο αποτέλεσμα η τιμή 

της μετοχής της να  εξαρτάται αποκλειστικά, σχεδόν, από κλίμα που επικρατεί στην 

χρηματιστηριακή αγορά σε μία δεδομένη χρονική περίοδο. Έτσι, για αυτό τον λόγο 

την παραπάνω αδυναμία του δείκτη P/E καλύπτεται σε σημαντικό βαθμό από την 

δημιουργία του δείκτη P.E.G. όπου είναι ο λόγος του δείκτη P/E ως προς τον ρυθμό 

αύξησης των κερδών ανά μετοχή (E.P.S.). Όσον αφορά τον παρονομαστή του δείκτη, 

δηλαδή του ρυθμού αύξησης κερδών ανά μετοχή, θα πρέπει να εξετάζεται ένας 

συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας κυρίως 5 έτη.  

Επομένως, σύμφωνα με τον αριθμοδείκτη P.E.G. ουσιαστικά το εξαγόμενο 

αποτέλεσμα είναι ευπροσάρμοστο όσον αφορά την μεταβλητότητα των 

οικονομικών μεγεθών. Τέλος, η ερμηνεία του δείκτη P.E.G. εκ του αποτελέσματός 

του μας παρουσιάζει την αξία της μετοχής σε σχέση με την χρηματιστηριακή της 

τιμή. 

 

2.5.10 Δείκτης Κεφαλαιοποίησης προς Πωλήσεις (C/S) 

 

Άλλος ένας δείκτης που εφαρμόζεται κατά την θεμελιώδη ανάλυση είναι ο λόγος 

της κεφαλαιοποίησης προς πωλήσεις. Όσον αφορά τον αριθμητή του παραπάνω 

λόγου βρίσκεται από την σχέση Κεφαλαιοποίηση (C)= Τρέχουσα χρηματιστηριακή 

τιμή της μετοχής x Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία.   

Ο αριθμοδείκτης «κεφαλαιοποίηση προς πωλήσεις» παρουσιάζει το επίπεδο 

των πωλήσεων που έχει κατορθώσει μία εταιρία να πραγματοποιήσει σε μία 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Όσο μικρότερος είναι ο αριθμός του αποτελέσματος 

του δείκτη τόσο πιο ελκυστική θεωρείται η τιμή της μετοχής.  
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Ωστόσο, θα πρέπει να τονίσουμε πως χρειάζεται προσοχή από τις ενδείξεις 

του συγκεκριμένου δείκτη ως προς την σύγκριση εταιριών διότι δεν παρουσιάζεται 

μέσω αυτού καμία πληροφορία για το επίπεδο κερδών της εταιρίας, καθώς μία 

εταιρία είναι δυνατό να εμφανίζει ίδια επίπεδα πωλήσεων αλλά να επιτυγχάνει 

διαφορετικά επίπεδα κερδών (Νούλας, Α. 2015). 

 

2.5.11 Συντελεστής Βήτα των Μετοχών  «Beta» 

 

Ο συντελεστής βήτα ή «beta» είναι το αποτέλεσμα της σχέσης μεταξύ της απόδοσης 

ενός δεδομένου κινδύνου με την απόδοση της αγοράς από έναν ευρύ 

χρηματιστηριακό δείκτη. Ο συντελεστής βήτα συνήθως υπολογίζεται συγκρίνοντας 

την υπερβάλλουσα απόδοση για ένα δεδομένο επίπεδο κινδύνου σε σχέση με την 

υπερβάλλουσα απόδοση του χρηματιστηριακού δείκτη (Shannon, P. 1998). 

Με άλλα λόγια ο συντελεστής βήτα μετρά την ευαισθησία που παρουσιάζει 

η απόδοση μίας μετοχής σε μεταβολές ενός δείκτη αναφοράς δηλαδή ενός 

χρηματιστηριακού δείκτη. Συνήθως, ο συντελεστής βήτα υπολογίζεται ως το πηλίκο 

της διαίρεσης της συνδιακύμανσης της απόδοσης της μετοχής με την απόδοση του 

χαρτοφυλακίου της αγοράς διά της διακύμανσης της απόδοσης του χαρτοφυλακίου 

της αγοράς (Βασιλείου, Δ. Ηρειώτης, Ν. 2008). 

Υπάρχουν όμως και κάποιες διαφορές σε σχέση με τον υπολογισμό που 

υπάγονται σε τέσσερις μεταβλητές: 

1. Η διάρκεια του συνολικού χρόνου της περιόδου όπου οι αποδόσεις 

υπολογίζονται. 

2. Η συχνότητα της μέτρησης κατά την διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου. 

3. Ο χρηματιστηριακός δείκτης που επιλέγεται ως δείκτης αναφοράς. 

4. Η απόδοση του επιτοκίου μηδενικού κινδύνου βάση της οποίας μετριέται η 

απόδοση. 

Βέβαια υπάρχουν και άλλα είδη συντελεστών βήτα όπως ο μοχλευμένος 

συντελεστής βήτα και ο χωρίς μόχλευση συντελεστής βήτα. Ο μοχλευμένος 
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συντελεστής βήτα αντικατοπτρίζει την μόχλευση στην κεφαλαιακή διάρθρωση της 

οικονομικής οντότητας. Το επιθυμητό σε αυτό το σημείο είναι πως πρέπει να 

απομοχλεύσουμε τον συντελεστή βήτα διότι ελλοχεύει τόσο ο επιχειρηματικός όσο 

και ο χρηματοοικονομικός (κεφαλαιακής διάρθρωσης) κίνδυνος. Από την άλλη o 

αμόχλευτος συντελεστής βήτα είναι εκείνος ο συντελεστής τον οποίο θα είχε η 

επιχείρηση εφόσον δεν θα είχε καθόλου χρέη προς τρίτους. Επίσης θα πρέπει να 

προσθέσουμε πως ανάλογα την κεφαλαιακή διάρθρωση όπου έχουν οι επιχειρήσεις 

και την οποία αλλάζουν ανάλογα του στρατηγικού σχεδιασμού και των στόχων που 

προσπαθούν να επιτύχουν αλλάζει ταυτόχρονα και ο υπολογισμός του συντελεστή 

βήτα. Ακόμη έχουμε τον συρρικνωμένο και τον χρονικά υστερημένο συντελεστή 

βήτα, όπου ο συντελεστής βήτα τείνει να πλησιάσει τον μέσο συντελεστή βήτα του 

κλάδου που ανήκει η εταιρία και υπάρχει και εκείνος όπου υπολογίζεται μετά από 

ένα μεγάλο χρονικό διάστημα οπού σημαντικό ρόλο παίζει σε αυτή την περίπτωση 

το μέγεθος της επιχείρησης αντίστοιχα (Shannon, P. 1998). 

 

2.6 Βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών της  Θεμελιώδης Ανάλυσης  

 

Σε αυτό το κομμάτι της διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να γίνει  μία ανασκόπηση 

ερευνών μέσω άρθρων ξένων αναλυτών και να αναφέρουμε τόσο το σκοπό όσο και 

τα ευρήματα τους σε σχέση τόσο με το θέμα της διπλωματικής εργασίας όσο και 

παρεμφερή θέματα  που καλύπτουν έμμεσα αυτή, κυρίως εκείνων που 

διενεργήθηκαν κατά την τελευταία 5ετία. 

Σύμφωνα με μία έρευνα που έγινε το 2015 από τους Kao-Yi Shena και Gwo-

Hshiung Tzengb αναλύουν το θέμα της επιλογής μετοχών με βάση την θεμελιώδη 

ανάλυση χρησιμοποιώντας ένα σύνθετο υπολογιστικό μοντέλο στην 

χρηματιστηριακή αγορά της Ταϊβάν. Μας αναλύουν, λοιπόν, πως η επιλογή μετοχών 

στον κλάδο των επενδύσεων αποτελεί ένα δύσκολό κομμάτι που κυρίως επιλύεται 

με την χρήση αριθμοδεικτών που όμως υποκρύπτει ορισμένες δυσκολίες και 

ανακρίβειες και για αυτόν τον λόγο θα πρέπει ο κάθε ερευνητής η αναλυτής να 

προβαίνει σε 3 στοιχεία: αρχικά, να θέσουν κανόνες που να είναι εύκολα 
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κατανοητοί, να μπορούν να διακρίνουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ώστε να 

μπορούν να διακρίνουν την πραγματική αξία μίας μετοχής και τέλος να 

εξερευνήσουν σχέσεις αλληλεπίδρασης των μετοχών έτσι ώστε να αποκτούν 

περισσότερη επίγνωση ως προς αυτές. 

Έτσι, καταλήγουν στο γεγονός ότι για την επιλογή μετοχών θα πρέπει να 

χρησιμοποιούμε ένα σύνθετο υπολογιστικό μοντέλο για την αξιολόγηση και εύρεση 

αξιόλογων μετοχών λαμβάνοντας υπόψη 3 επιπλέον παράγοντες που έχουν να 

κάνουν με τα παραπάνω στοιχεία. Δηλαδή, να θέτουμε κριτήρια που διακρίνουν τις 

μετοχές με ικανοποιητικές προοπτικές, να εξερευνούμε τη αλληλεπίδραση μεταξύ 

των χαρακτηριστικών (χρησιμοποιώντας το μοντέλο DEMATEL) που δίνει την 

δυνατότητα στους επενδυτές να παρατηρήσουν παράγοντες που ενισχύουν ή 

κατευνάζουν τις μελλοντικές προοπτικές των μετοχών και χρησιμοποιώντας την 

τεχνική MCDM να μπορέσουν μέσω αυτής να επιλύσουν διάφορα 

χρηματοοικονομικά προβλήματα (Shen, K. & Tseng, G. 2015). 

Κατά το ίδιο έτος μία έρευνα που έγινε από τους Wafi, Hassan και Mabrouk 

συγκρίνουν την θεμελιώδη με την τεχνική ανάλυση λαμβάνοντας υπόψη 37 από τις 

πιο ενεργές εταιρίες που συμμετέχουν στο χρηματιστήριο της Αιγύπτου. Έχοντας, 

όμως, ως γνώμονα αυτή την έρευνα προέκυψαν διάφορα ελαττώματα όπως είναι η 

αποτελεσματικότητα του χρηματιστηρίου της Αιγύπτου καθώς και η έλλειψη των 

πληροφορίων που παρείχε στους επενδυτές που δραστηριοποιούνταν σε αυτή, 

μεγάλες μεταβολές όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα 

νούμερα που παρουσίαζαν οι εταιρίες προς τους επενδυτές επηρεάζοντας 

ταυτόχρονά και την λήψη απόφασης για την επιλογή τους ή όχι και τέλος πως η 

πορεία της τιμής των μετοχών επηρεάζονταν σε μεγάλο βαθμό από εξωγενής 

παράγοντες όπως πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες καθώς και την συμπεριφορά 

των επενδυτών ως προς την επιλογή των μετοχών (Wafi, A. Hassan, H. & Mabrouk, 

Adel. 2015). 

Επιπρόσθετα, οι παραπάνω ερευνητές έχοντας ως εργαλείο αξιολόγησης 

των μετοχών την θεμελιώδη ανάλυση ερευνούν το καταλληλότερο μοντέλο που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί συγκρίνοντας το Discounted Dividend Model, Discounted 
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Cash Flow Model και το Residual Income Model. Όμως, για την εφαρμογή των δύο 

πρώτων μοντέλων απαιτείται μία αποτελεσματική αγορά ενώ το Residual Income 

Model του Ohlson δεν έχει τέτοια ιδιαιτερότητα καθώς συγκρίνει την σχέση μεταξύ 

της τιμής της μετοχής ως προς τις λογιστικές μεταβλητές. Το αποτέλεσμα της 

έρευνας έδειξε πως σε αναδυόμενες αγορές το καλύτερο μοντέλο για την πρόβλεψη 

της τιμής μετοχών μέσω της θεμελιώδης ανάλυσης είναι εκείνο το οποίο βασίζεται 

σε λογιστικά δεδομένα όπως το   Residual Income Model. Αυτό έγκειται στο γεγονός 

ότι τόσο στο DDM και στο DCFM  είναι δύσκολο να υπολογισθεί η τελική αξία για 

μελλοντικές περιόδους και προϋποθέτουν ότι υπάρχει αποτελεσματική αγορά. Σε 

αντίθεση με το μοντέλο Residual Income Model όπου δεν πρέπει να υπάρχει τέτοια 

προϋπόθεση καθώς επίσης βασίζεται σε ιστορικά λογιστικά δεδομένα όπως είναι η 

λογιστική αξία και τα κέρδη ανά μετοχή και μάλιστα είναι πιο αποτελεσματικό 

μοντέλο όσον αφορά τις αναδυόμενες χρηματιστηριακές αγορές.  

Μία ακόμα έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το 2015 από τον 

Velinov και τον Chen έχει να κάνει με το εάν οι χρηματιστηριακές τιμές των μετοχών 

αντανακλούν τα μακροοικονομικά θεμελιώδη στοιχεία τους κυρίως μετά την 

οικονομική κρίση του έτους 2008 έχοντας λάβει υπόψη τους 6 βασικές 

βιομηχανικές χώρες. Μάλιστα, οι ερευνητές στην ανάλυσή τους χρησιμοποιούν το 

μοντέλο SVAR (Structural Vector Autoregressive Model) που μπορεί να αναγνωρίσει 

διάφορα «shock» θεμελιώδη ή μη στις τιμές των μετοχών. Έχοντας συμπεριλάβει 

ιστορικές τιμές και θέλοντας να ερευνήσουν την σχέση μεταξύ των τιμών των 

μετοχών με τα θεμελιώδη στοιχεία τους οδηγούνται στο συμπέρασμα πως οι 

απότομες αυξήσεις στις τιμές των ιδίων κεφαλαίων και κυρίως κατά την περίοδο 

του 1990 είχε ως αποτέλεσμα να διορθώσει τις τιμές των υποτιμημένων μετοχών 

δείχνοντάς όμως παράλληλα σεβασμό στα θεμελιώδη στοιχεία των εταιριών ενώ η 

κρίση του 2008 οδήγησε σε διόρθωση των υπερτιμημένων μετοχών όσον αφορά 

τόσο τις τιμές αυτών όσο και των ιδίων κεφαλαίων τους αλλά συμπαρασύροντας 

και τις θεμελιώδης αξίες τους (Velinov, A. & Chen, W. 2015). 

Το 2013 σύμφωνα με έρευνα που έχει διεξαχθεί από τον Carlos Dosamentes  

θέλοντας να ερευνήσει τη Μεξικάνική χρηματιστηριακή αγορά στρεφόταν στο να 

απαντήσει στο ερώτημα για το εάν τα λογιστικά θεμελιώδη στοιχεία παρείχαν 
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επαρκείς πληροφορίες για την επιλογή  μετοχών και την δημιουργία ενός 

χαρτοφυλακίου όπου να πετυχαίνει θετική buy-and-hold απόδοση. Προχωρώντας 

στην ερευνά του η οποία είχα μια 10ετή και μια 5ετή βάση, συγκεκριμένο χρονικό 

επενδυτικό ορίζοντα, χρησιμοποιώντας ιστορικά στοιχεία των εταιριών κατόρθωσε 

να επιτύχει μία απόδοση της τάξης του +1,62% και 9% αντίστοιχα. Επομένως, η 

θεμελιώδη ανάλυση των εταιριών και η διαμόρφωση χαρτοφυλακίου μέσω αυτής 

της μεθόδου είχε θετικά αποτελέσματα όπως αναφέρει η συγκεκριμένη έρευνα 

(Dosamantes, C. 2013). 

Επιπρόσθετα, όσον αφορά προηγούμενες μελέτες για την θεμελιώδη 

ανάλυση τρείς είναι ουσιαστικά οι παράγοντες που θα πρέπει να εξετάζονται 

σύμφωνα με έρευνα που διεχθήχθη του πανεπιστημίου της Τεχεράνης: 

1. Η ανάλυση της οικονομίας της εκάστοτε χώρας, 

2. Η ανάλυση του κλάδου στον οποίο εντάσσετε η οικονομική οντότητα, 

3. Η ανάλυση των εταιριών που θα αποτελέσουν μέρος του χαρτοφυλακίου 

μας. 

Τώρα, όσον αφορά το στάδιο ανάλυση των εταιριών ιδιαίτερη βαρύτητα θα 

πρέπει να δοθεί στην εκτίμηση του πραγματικού και του εκτιμώμενου  EPS 

(Earnings Per Share), δηλαδή των κερδών ανά μετοχή, του περιθωρίου κέρδους της 

εταιρίας, ο δείκτης P/E (Price/Earnings Per Share) και τέλος ο βαθμός των πωλήσεων 

που επιτυγχάνει μία εταιρίας κατά την διάρκεια ενός οικονομικού έτους. Παρ’ όλα 

τα παραπάνω οι επενδυτές και οι ερευνητές θα πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά 

υπόψη τους τις συνθήκες που επικρατούν στην οικονομία της χώρας που εδρεύουν 

και δραστηριοποιούνται οι εταιρίες καθώς και οι συνθήκες στον κλάδο όπου 

ανήκουν (Khanifar, H. Jamshidi, N. & Mohammadinejad, M. 2012). 

Ένας από τους δείκτες της θεμελιώδης ανάλυσης είναι, όπως έχουμε 

προαναφέρει τόσο στην θεωρεία όσο και στη παραπάνω παράγραφο, ο δείκτης P/E 

(Price/Earnings Per Share) και δείχνει για το εάν μία μετοχή είναι υπερτιμημένη ή 

υποτιμημένη σε σχέση με την χρηματιστηριακή αξία που διαμορφώνεται στην 

κεφαλαιαγορά. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη το 2012 για την περίοδο 2005-

2010  έδειξε πως ο δείκτης P/E όσο πιο χαμηλή είναι η τιμή που βγάζει ως 
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αποτέλεσμα τόσο αργότερα η τιμή της μετοχής μπορεί να ανέβει με την 

προϋπόθεση πως απευθυνόμαστε για μεσοπρόθεσμο χρονικό επενδυτικό ορίζοντα 

και όχι τόσο για μακροπρόθεσμο, συνήθως για 1-5 έτη (Fun, L. & Basana, S. 2012). 

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε απέδειξε πως η θεμελιώδη 

ανάλυση, βάση των δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των 

εταιριών, μπορεί να προβλέψει τις μελλοντικές ανωμαλίες που μπορεί να 

προκύψουν στις αποδόσεις των μετοχών. Ωστόσο, οι Xue και Zhang δείχνουν πως τα 

θεμελιώδη σήματα αυξάνουν το κόστος συναλλαγών και τον κίνδυνο arbitrage και 

πως οι θεσμικοί επενδυτές συμβάλλουν στην μείωση των αποδόσεων που 

σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τα θεμελιώδη σήματα (Xue, Y. & Zhang, M. 2011). 

Ακόμη, με την βοήθεια του μοντέλου της παρούσας αξίας σε μελέτη που 

έγινε στις αναδυόμενες και αναπτυγμένες αγορές της Ασίας, και σε συνδυασμό με 

την θεμελιώδη ανάλυση παρατηρήθηκε πως η θεμελιώδη με την πραγματική αξία 

των αποδόσεων των μετοχών υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ αυτών αλλά και 

σημαντικές διαφορές που κυρίως αυτό το φαινόμενο οφείλεται στην συμπεριφορά 

των επενδυτών που λαμβάνουν μέρος στη χρηματιστηριακή αγορά (Chen, Y. & 

Fraser, P. 2010). 

Μάλιστα, κάθε επενδυτής έχει ως κύριο σκοπό να επιτύχει το μέγιστο 

δυνατό κέρδος με τον χαμηλότερο δυνατό κίνδυνο. Έτσι, πάντοτε θα πρέπει να 

λαμβάνουμε υπόψη τα διαφορετικά είδη ανάλυσης και όχι μόνο την θεμελιώδη 

ανάλυση ως γνώμονα για την επιλογή μετοχών ώστε να αποκτά την καλύτερη 

δυνατή εικόνα για τον καθορισμό των επενδυτικών επιλογών. Επομένως, θα πρέπει 

να περιλαμβάνει στην ερευνά του μεθόδους και δεδομένα για την αποδοτικότητα 

τους και να περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία και παράγοντες των 

εξεταζόμενων μετοχών τους (Mastalerz, A. 2011). 

Επιπλέον, οι λογιστικές ανωμαλίες κατά την θεμελιώδη ανάλυση παρέχουν 

γνώσεις σχετικά με την συμπεριφορά των αποδόσεων των μετοχών και τα λογιστικά 

νούμερα και την εταιρική αξία. Έτσι, ο κάθε επενδυτής θα πρέπει να εφιστά τη 

προσοχή του στους ακόλουθους παράγοντες: 
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 Κίνδυνος-κακή εκτίμηση: θα πρέπει να έχουμε πλήρη εικόνα για το πώς οι 

τιμές των μετοχών προσαρμόζονται σε μία αποτελεσματική αγορά καθώς 

είναι δύσκολο να περιγράψουμε εάν είναι σήμα κινδύνου ή λάθος εκτίμηση 

μας. 

 Επαναπροσδιορισμός του κόστους κεφαλαίου: καθώς η μεγάλη 

μεταβλητότητα των τιμών των μετοχών σημαίνει πως η αναμενόμενη 

απόδοση είναι ανακριβείς. 

 Κόστη συναλλαγών και μέγεθος εταιρίας: καθώς σε περίπτωση όπου οι 

αποδόσεις μπορούν να είναι σχετικά προβλέψιμες υπάρχει η πιθανότητα να 

έχουμε χρηματικές απώλειες από τα κόστη συναλλαγών που προκύπτουν και 

μάλιστα θα πρέπει να εξετάζουμε τυχόν ανωμαλίες που συναντώνται σε 

μικρές και μεγάλες εταιρίες της χρηματιστηριακής αγοράς. 

 Μέτρηση του κινδύνου: καθώς η σωστή μέτρηση του κινδύνου μπορεί να 

δώσει την ικανότητα στους επενδυτές να μπορέσουν να διακρίνουν την κακή 

εκτίμηση από τον πραγματικό κίνδυνο στην σύνθεση του χαρτοφυλακίου 

τους (Lewellen, J. 2010). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

 

3.1 Εισαγωγή 3ου Κεφαλαίου 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσας ερευνητικής εργασίας θα δώσουμε τις 

απαραίτητες πληροφορίες των εξεταζόμενων εταιριών, όπως τομείς 

δραστηριότητας, έτος ίδρυσης και εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών Αξίων και 

στην συνέχεια του κεφαλαίου θα προβούμε στην ανάλυση των αποτελεσμάτων που 

απήλθαν από την χρήση των αριθμοδεικτών της θεμελιώδης ανάλυσης κατά τα έτη 

2011-2015. Θα πρέπει ωστόσο να εξηγήσουμε πως η επιλογή των παρακάτω 

εταιριών έγινε με βάση την μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση, όπως διαμορφώνεται σε 

σχέση με τις εταιρίες που συμμετέχουν στον συγκεκριμένο κλάδο «Κατασκευές & 

Υλικά Κατασκευών».    

 

3.2 Πληροφορίες σχετικά με τις υπό εξέταση εταιρίες 

 

3.2.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ  

 

Ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ αποτελεί μία κατασκευαστική εταιρία η οποία ιδρύθηκε το 

1950 με αρχικό διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ» ενώ το 1960 ίδρυσε 

την ΑΚΤΩΡ Α.Ε. και δραστηριοποιείται τόσο στην εγχώρια όσο και στην διεθνή 

αγορά στους κλάδους κατασκευών, περιβάλλοντος αλλά και με συμμετοχή σε έργα 

παραχωρήσεων. Η εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε το 1994 ενώ 

αποτελεί μία εταιρία με αρκετές διακρίσεις στον τομέα της. Χώρες όπως είναι 

παρούσα όσον αφορά τα πεδία δραστηριότητας της είναι η Αμερική, Αλβανία, 

Άμπου Ντάμπι, Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ενωμένο Βασίλειο, Ιορδανία, Ιταλία, 
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Κατάρ, Κουβέιτ, Κροατία, Κύπρο, Ντουμπάι, Ομάν, Παναμάς, Ρουμανία, Σερβία, 

Σκόπια, Τουρκία καθώς και Χιλή.  

Στον κατασκευαστικό τομέα, ο Όμιλός ΕΛΛΑΚΤΩΡ διαθέτοντας την θυγατρική 

Άκτωρ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην κατασκευή, λατομεία και την διαχείριση έργων 

και εγκαταστάσεων. Στον τομέα των παραχωρήσεων, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ 

.δραστηριοποιείται έσω της θυγατρικής Άκτωρ Παραχωρήσεις Α.Ε. με έργα όπως 

Αττική Οδό και την Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου με μερίδιο 59,2% και 22% αντίστοιχα 

όπως επίσης και έργα παραχώρησης σταθμών αυτοκινήτων. Μάλιστα, συμμετέχει 

και στην κατασκευή τριών εκ των 5 μεγάλων κατασκευαστικών έργων που 

βρίσκονται ακόμη υπό κατασκευή (Μορέας, Ολύμπια Οδός, Αυτοκινητόδρομοι 

Αιγαίου). Στον τομέα περιβάλλοντος, ο όμιλος μέσω της θυγατρικής της, με 

ποσοστό 94,4%, ΗΛΕΚΤΩΡ ασχολείται με την διαχείριση απορριμμάτων και 

αποβλήτων ενώ στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας έχοντας την θυγατρική, με 

ποσοστό 64,5%, ΕΛΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ παίρνει μερίδιο αγοράς στις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας η οποία μάλιστα είναι και εισηγμένη στην κύρια αγορά της ΕΧΑΕ. Στον 

τομέα ακινήτων και υπηρεσιών μέσω της εισηγμένης REDS A.E. και ποσοστό 55,4%, 

ο όμιλος δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη εμπορικών πάρκων, οικιστικών 

συγκροτημάτων, ψυχαγωγικών και εκθεσιακών κέντρων και γραφείων. Τέλος, ο 

Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ δραστηριοποιείται και στη διαχείριση τουριστικών 

εγκαταστάσεων και αναψυχής συμμετέχοντας στην Athens Resort Casino Α.Ε. με 

ποσοστό 30%.   

 

3.2.2 Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ   

 

Η ανώνυμη εταιρία ΤΙΤΑΝ είναι μία εταιρία διεθνούς βεληνεκούς που 

δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με έδρα την Αθήνα. 

Αποτελεί μία εταιρία παραγωγής τσιμέντου αλλά και άλλων δομικών υλικών όπως 
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έτοιμο σκυρόδεμα και αδρανή υλικά. Η ίδρυση της εταιρίας έγινε το 1902 και η 

εισαγωγή της στο Χ.Α.Α. έγινε το 1912. Έχει υπό την κατοχή της 13 εργοστάσια 

παραγωγής τσιμέντου και πιο συγκεκριμένα 3 εργοστάσια βρίσκονται στον Ελληνικό 

χώρο, 2 εργοστάσια εγκατεστημένα στην Αμερική (Βιρτσίνια, Φλόριντα), 5 στην 

Νοτιοανατολική Ευρώπη (Βουλγαρία, Σερβία, Αλβανία, Κόσσοβο, Σκόπια) και 3 

εργοστάσια στην Ανατολική Μεσόγειο στις χώρες Αίγυπτο και Τουρκία. Μάλιστα, 

εκτός από τις εγκαταστάσεις τσιμέντου η εταιρία διαθέτει και 25 σταθμούς 

διακίνησης, 126 μονάδες έτοιμου σκυροδέματος, 64 λατομεία, 3 μονάδες άλεσης, 9 

μονάδες παραγωγής τσιμεντόλιθων, 9 μονάδες επεξεργασίας ιπτάμενης τέφρας, 1 

μονάδα παραγωγής ξηρών κονιαμάτων και τέλος 1 μονάδα παραγωγής 

απορριματογενούς καυσίμου. Επιπρόσθετα, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, εκτός της συνέπειας 

που δείχνει με το έργο της σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, επιτυγχάνει αρκετές 

διεθνείς διακρίσεις όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, τις επενδυτικές σχέσεις, 

εταιρική και κοινωνική ευθύνη περιβάλλον και υγιεινή και ασφάλεια. 

 

3.2.3 Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 

 

Ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι ένας επιχειρηματικός όμιλος με έδρα την Ελλάδα αλλά 

και με παρουσία στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Αμερική, την 

Βόρεια Αφρική και την Μέση Ανατολή. Οι δραστηριότητές της εκτείνονται στους 

τομείς των κατασκευών, παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, των 

παραχωρήσεων, της διαχείρισης απορριμμάτων, των μεταλλευτικών 

δραστηριοτήτων και της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων. Ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 

αποτελεί «προϊόν» συγχώνευσης των εταιριών ΓΕΚ και ΤΕΡΝΑ με την ίδρυση αυτών 

το 1969 και 1972 αντίστοιχα και το 1994 εισάγονται αμφότερες στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών. Η δράση της εκτείνεται στον τομέα των κατασκευών με την θυγατρική 

ΤΕΡΝΑ Α.Ε. με την εκτέλεση τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών έργων κατέχοντας 

ποσοστά δραστηριότητας τόσο στο εγχώριο όσο και σε χώρες της Ευρώπης, Μέσης 
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Ανατολής, Βόρειας Αφρικής και Αμερικής. Μάλιστα, οι παραχωρήσεις του ομίλου 

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εκτός από τις Οδικές παραχωρήσεις όπως Ιονία Οδός, Αυτοκινητόδρομος 

Κεντρικής Ελλάδος και Ολύμπια Οδός, συμμετάσχει στην κατασκευή και λειτουργία 

10 σταθμών  αυτοκινήτων με επιπλέον τρείς να είναι υπό κατασκευή. Ακόμη, στον 

τομέα ανανεώσιμης ενέργειας η θυγατρική του ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 

δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, Αμερική, Πολωνία καθώς και στη Βουλγαρία με 

συνολική εγκατεστημένη ισχύς 664,5 MW ενώ με την θυγατρική ΗΡΩΝ ο όμιλος 

κατέχει και ποσοστά της αγοράς στον κλάδο παραγωγής ηλεκτρισμού και φυσικού 

αερίου με έδρα την Βοιωτία όπου στο μετοχικό κεφάλαιο συμμετέχουν η μητρική 

καθώς και ο όμιλος GDF Suez και ο όμιλος Qatar Petroleum. Ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 

επεκτείνει τους κλάδους δραστηριότητάς του τόσο στην διαχείριση απορριμμάτων, 

την εξόρυξη λευκόλιθου και προϊόντων μαγνησίας μέσω των θυγατρικών ΤΕΡΝΑ 

ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε. όπως και Real Estate. Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο 

Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δραστηριοποιείται και στον τομέα διαχείρισης εγκαταστάσεων 

όπως και στον τουριστικό τομέα μέσω του τουριστικού συγκροτήματος Borovets 

Euphoria Club Hotel and Spa στην Βουλγαρία. 

 

3.2.4 Ο Όμιλος J&P ΑΒΑΞ 

 

Ο όμιλος J&P ΑΒΑΞ αποτελεί και αυτός με την σειρά του μία κατασκευαστική 

εταιρία με έδρα τη Ελλάδα και μάλιστα εισηγμένη εταιρία στο Χ.Α.Α. από το 1994 

με δραστηριότητα τόσο στο Ελλαδικό χώρο όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στον 

κατασκευαστικό τομέα η ΑΒΑΞ δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών της 

εταιριών ΕΤΕΘ Α.Ε. και ΠΡΟΕΤ Α.Ε. με την ΕΤΕΘ Α.Ε. να εδρεύει στην Θεσσαλονίκη. 

Όσον αφορά της παραχωρήσεις η ΑΒΑΞ διαθέτει ποσοστά έναντι της Αττικής Οδού, 

Αθηναϊκοί Σταθμοί Αυτοκινήτων, γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, Σταθμοί εξυπηρέτησης 

αυτοκινήτων Αττικής οδού, Σταθμοί αυτοκινήτων ΟΛΠ, Salonika Park, Αεροδρόμιο 
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Queen Alia στην Ιορδανία, Αυτοκινητοδρόμου Αιγαίου, Ολύμπια Οδό, Εκθεσιακό 

Κέντρο Σπάτων, Μαρίνα Λεμεσού, Μαρίνα Φαλήρου, Smirni Park Α.Ε., Metropolitan 

Athens Park. Στον τομέα προκατασκευών, ο όμιλος ΑΒΑΞ δραστηριοποιείται μέσω 

της εταιρίας ΠΡΟΕΤ Α.Ε., όπου ιδρύθηκε το 1964 και έγινε μέρος του ομίλου το 

1998, ενώ στο τομέα των ακινήτων μέσω της JP Development όπου ιδρύθηκε το 

1990 και ανήκει αποκλειστικά στον όμιλο J&P ΑΒΑΞ. Μάλιστα, ο όμιλος ΑΒΑΞ, 

επεκτείνει τις δραστηριότητές του και στο ηλεκτρονικό εμπόριο έχοντας την 

θυγατρική e-construction A.E., ιδρύοντάς την το 2002 όπου αυτοματοποιεί τις 

διαδικασίες προμήθειας υλικών σε αγοράστριες και προμηθεύτριες εταιρίες 

κατασκευαστικών υλικών. Επιπλέον, ο όμιλος κατέχοντας το 50% της VOLTERA A.E. 

δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας, στο τομέα τεχνικών ελέγχων 

αυτοκινήτων έχει ιδρύσει το 2006 την Auteco ενώ τέλος, στον τομέα διαχείρισης 

εγκαταστάσεων δραστηριοποιείται μέσω της Task J&P ΑΒΑΞ από το 2000, με αρχική 

ονομασία 3ΤΑΕ. 

 

3.2.5 Ο Όμιλος ΙΝΤΡΑΚΑΤ 

 

Ο όμιλος IΝΤΡΑΚΑΤ , μέλος του ευρύτερου ομίλου INTRAKOM Holdings, ιδρύθηκε το 

1987 ενώ η εισαγωγή της στο Χ.Α.Α. πραγματοποιήθηκε το 2001. Ο όμιλος 

IΝΤΡΑΚΑΤ έχει ως θυγατρικές την Intradevelopment, μία εταιρία που 

δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και οικιστικών, εμπορικών και τουριστικών 

ακινήτων, την EUROKAT A.T.E. η οποία μέσω αυτής δραστηριοποιείται στον τομέα 

των κατασκευών και ενεργειακών έργων τόσο σε ιδιωτικό όσο και σε δημόσιο 

επίπεδο, καθώς και στην διαχείριση σταθμών ακινήτων, την Inmain όπου αποτελεί 

εταιρία που κινείται στο τομέα συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών, βιομηχανικών 

και αθλητικών εγκαταστάσεων, την INTRAKOM Construct (Romania) με την ίδρυση 

της το 2000 η οποία καταλαμβάνει μερίδιο αγοράς στην Ρουμανία, την 
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INTRAPOWER η οποία κινείται στους τομείς ενέργειας, ανανεώσιμης ενέργειας, 

περιβάλλοντος, και τέλος την Fracasso Hellas A.T.E. μία εταιρία συστημάτων οδικής 

ασφάλειας. Χώρες στις οποίες εκτείνεται η δράση του ομίλου IΝΤΡΑΚΑΤ είναι η 

Ρουμανία, Βουλγαρία, Πολωνία, Κύπρος, Αλβανία και Σκόπια. Θα πρέπει μάλιστα να 

αναφέρουμε ότι τα κύρια πεδία που λαμβάνει χώρα η δράση του Ομίλου IΝΤΡΑΚΑΤ 

είναι το οικοδομικά έργα, έργα υποδομής, βιομηχανικά έργα-κτίρια logistics, 

μεταλλικές κατασκευές, τηλεπικοινωνίες, έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 

περιβαλλοντικά έργα.   

 

3.3 Η Θεμελιώδη Ανάλυση των εταιριών 

 

Η επιλογή των συγκεκριμένων εταιριών έγινε με βάση την μεγαλύτερη 

κεφαλαιοποίηση στον κλάδο τους. Σε αυτό το στάδιο θα αναλύσουμε τα 

αποτελέσματα των αριθμοδεικτών με βάση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

των εταιριών που έχουν δημοσιευθεί κατά την τελευταία 5ετία.  

 

3.3.1 Κέρδη ανά Μετοχή (Earnings Per Share-E.P.S.) 

 

Πίνακας 1: «Πίνακας αποτελεσμάτων του δείκτη E.P.S.» 

ΜΕΤΟΧΕΣ 2015 2014 2013 2012 2011 

J&P ΑΒΑΞ -0,37 0,21 -0,55 -0,23 -0,61 

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 0,14 0,06 -0,26 0,01 -0,18 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ -0,10 -0,05 -0,19 -0,10 -0,06 

INTRAKAT -0,08 0,01 -1,00 -0,24 -0,02 

ΤΙΤΑΝ 0,72 1,10 -0,48 -0,17 -0,12 

 

Όπως έχουμε αναφέρει στο 2ο Κεφάλαιο ο αριθμοδείκτης «Κέρδη ανά Μετοχή» όσο 

μεγαλύτερος σε αριθμό είναι τόσο καλύτερη θεωρείται η εταιρία στον κλάδο όπου 

ανήκει.  
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Εδώ παρατηρούμε μια σειρά από αρνητικούς αριθμούς κατά το έτος 2015 

στις εταιρίες J&P ΑΒΑΞ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ και INTRAKAT και αυτό έγκειται στο γεγονός ότι 

οι εταιρίες παρουσίαζαν ζημίες αντί για κέρδη με αποτέλεσμα ο αριθμητής του 

λόγου του αριθμοδείκτη να είναι αρνητικός άρα και το αποτέλεσμα του 

αριθμοδείκτη. Επομένως, το έτος του 2015 η ελκυστικότερη μετοχή με βάση τον 

δείκτη «Κέρδη ανά Μετοχή» είναι με διαφορά η εταιρία ΤΙΤΑΝ και έπειτα η ΓΕΚ 

ΤΕΡΝΑ και την χειρότερη επίδοση κερδών ανά μετοχή να σημειώνει ο όμιλος 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ και να ακολουθούν ΙΝΤΡΑΚΑΤ και ΑΒΑΞ. 

Ο όμιλος ΑΒΑΞ παρατηρούμε μείωση του δείκτη από το 2011, 2012 και  

2013 με ζημίες -47.045.734,00€, -17.632.403,00€ και -43.085.345,00€ αντίστοιχα, 

σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου. Ο δείκτης 

φθάνει σε θετικό πρόσημο μετά από 3 συνεχή έτη λόγω του μοναδικού έτους όπου 

παρουσιάζει στις χρηματοοικονομικές του καταστάσεις καθαρά κέρδη 

16.685.853,00€, ενώ και πάλι το 2015 μετρά πάλι αρνητικό πρόσημο με ζημίες μετά 

φόρων -28.830.636,00€ και μάλιστα δεύτερο χειρότερο αρνητικό. 

Ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το 2011 είχε αρνητικό πρόσημο καθώς οι ζημίες του 

ομίλου έφθασαν στα -17.786.000,00€, το 2012 πραγματοποιεί κέρδη ύψους 

1.370.000,00€ και έχουμε δείκτη θετικό. Το 2013 ο όμιλος εμφανίζει ζημίες ύψους -

25.370.000,00€ με αποτέλεσμα να πέφτει κατακόρυφα πάλι ο δείκτης E.P.S. του 

ομίλου ενώ τα επόμενα 2 έτη εξελίσσονται κερδοφόρα για τον όμιλο με κέρδη 

5.592.000,00€ και 14.165.000,00€ για το 2014 και 2015 αντίστοιχα φέρνοντας σε 

φυσιολογικά επίπεδα τον παραπάνω δείκτη. 

Ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ που θεωρείται ένας από τους «γίγαντες» του κλάδου τα 

έτη 2011 ως το 2015 παρουσιάζει μία συνεχή αρνητική πορεία του δείκτη E.P.S. Πιο 

συγκεκριμένα, το 2011 έχει ζημίες ύψους  10.188.000,00€ ενώ και τα επόμενα 4 έτη 

είναι σε συνεχή αρνητικό πρόσημο με ζημίες 16.382.000,00€, 32.813.000,00€, 

8.221.000,00€ και 17.613.000,00€ αντίστοιχα για κάθε έτος. 

Η εταιρία ΙΝΤΡΑΚΑΤ και αυτή με την σειρά της παρουσιάζει αρνητικό 

πρόσημο όσον αφορά τον δείκτη E.P.S. καθώς στα 4 από τα 5 έτη των 

δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων παρουσιάζει ζημιές. Πιο 
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συγκεκριμένα, το 2011 παρουσιάζει ζημιές ύψους -356.769,00€, το έτος 2012- 

5.495.611,00€, το 2013 -23.235.690,00€ και το 2015 ζημίες ύψους -1.874.999,00€. 

Εξαιρείται το έτος 2014 όπου είναι το μοναδικό έτος στην πενταετία όπου εμφανίζει 

η εταιρία κέρδη 243.183,00€. 

Τέλος, ο όμιλος ΤΙΤΑΝ παρότι εμφανίζει ζημίες κατά τα πρώτα 3 έτη με 

αποτέλεσμα και αρνητικά αποτελέσματα στον δείκτη, ανακάμπτει στα επόμενα 2 

έτη. Πιο συγκεκριμένα,  το 2011, 2012, 2013 θεωρούνται ζημιογόνα έτη για τον 

όμιλο με ζημιές -9.927.000,00€, -14.300.000,00€ και -40.276.000,00€. Ωστόσο, το 

2014 και 2015 θεωρούνται κερδοφόρα έτη καθώς αντικατοπτρίζεται τόσο από τα 

καθαρά κέρδη των ισολογισμών αυτής όσο και από τα αποτελέσματα του 

αριθμοδείκτη E.P.S. με κέρδη ύψους 92.784.000,00€ και 60.985.000,00€ αντίστοιχα 

για κάθε έτος. 

 

3.3.2 Δείκτης P/E (Price/Earnings Per Share) 

 

Πίνακας 2: «Πίνακας αποτελεσμάτων του δείκτη P/E» 

ΜΕΤΟΧΕΣ 2015 2014 2013 2012 2011 ΜΕΣΟ P/E 

J&P ΑΒΑΞ - 2,53 - - - - 

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 10,56 33,27 - 143,68 - 34,25 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ - - - - - - 

INTRAKAT - 40,94 - - - 4.66 

ΤΙΤΑΝ 24,44 17,49 - - - - 

ΜΕΣΟ P/E 
ΚΛΑΔΟΥ* 

-2,27      

*(Όσον αφορά το μέσο P/E για το έτος 2015 του κλάδου θα πρέπει να αναφέρουμε πως 

συμπεριλήφθηκαν οι εξεταζόμενες εταιρίες καθώς και ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ, UNIBIOS, ΕΚΤΕΡ,ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ, 

ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-ΛΑΠΠΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L., ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ και ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO. Η 

επιλογή αυτών των εταιριών έγινε καθώς πολλές από τις εταιρίες του κλάδου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» είτε βρίσκονται υπό το καθεστώς επιτήρησης είτε διαγραφής).Επιπρόσθετα, το 

σύμβολο (-) παραπέμπει σε αρνητικές τιμές του συγκεκριμένου δείκτη). 

Όπως έχουμε αναφέρει και στο προηγούμενα κεφάλαιο ο δείκτης Price/Earnings 

Per Share ή αλλιώς P/E μας παρουσιάζει το ποσό του κεφαλαίου που είναι 

πρόθυμοι να δώσουν οι επενδυτές προκειμένου να αγοράσουν μία μετοχή μίας 
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εταιρίας για κάθε ένα ευρώ καθαρά κέρδη ανά μετοχή. Ωστόσο, ο δείκτης P/E σε 

συνδυασμό με την τιμή της μετοχής, όπως διαμορφώνεται στη χρηματιστηριακή 

αγορά αναλόγως της προσφοράς και της ζήτηση αυτής, μπορούμε να 

διαπιστώσουμε και αν ακόμη μία μετοχή αποτελεί σπουδαία επενδυτική ευκαιρία ή 

απλά μια «φούσκα».   

Όπως παρατηρούμε από τον Πίνακα 2 πολλές από τις εταιρίες εμφανίζουν 

αρνητικό πρόσημο στον δείκτη  P/E ακόμη και το μέσο  P/E του κλάδου καθώς 

έγκειται στο γεγονός του αρνητικού προσήμου του E.P.S. που αποτελεί και 

παρονομαστή του δείκτη. Οι εταιρίες που εμφανίζουν θετικό αποτέλεσμα ως προς 

τον συγκεκριμένο αριθμοδείκτη είναι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ο ΤΙΤΑΝ με 10,56 και 24,44 

αντίστοιχα για κάθε εταιρία. Έτσι, οι επενδυτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν 

10,56€ και 24,44€ για κάθε 1€ καθαρό κέρδος από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΙΤΑΝ 

αντίστοιχα. Επίσης, παρατηρούμε πως και το P/E του κλάδου εμφανίζει αρνητικό 

P/E οπότε είναι δύσκολο να προβούμε σε σύγκριση καθώς το αποτέλεσμα θα 

αποβεί διαστρεβλωμένο. Επομένως, για την εύρεση υποτιμημένων ή 

υπερτιμημένων μετοχών θα δεν θα πρέπει να στηριζόμαστε στην λειτουργία και 

εφαρμογή ενός και μόνο δείκτη αλλά στην εφαρμογή πολλών εξ’ αυτών 

λαμβάνοντας τις κατάλληλες πληροφορίες προσανατολίζοντας μας για μία πιο 

γενική και ουσιαστική εικόνα της εκδότριας, μετοχών, εταιρίας για την επιλογή η όχι 

μίας επενδυτικής κίνησης.  

 

3.3.3 Δείκτης Τιμής προς Εσωτερική Αξία Μετοχής (Price/Book Value- 

P/BV) 

 

Όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο ο δείκτης χρηματιστηριακής 

αξίας ως προς την εσωτερική αξία μίας μετοχής αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο 

τόσο για τους επενδυτές όσο και για τους ερευνητές καθώς μας δείχνει την σχέση 

μεταξύ της αξίας της μετοχής με βάση τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας διαιρούμενα 

ως προς τον αριθμό των μετοχών της σε σχέση με την αξία της μετοχής όπως έχει 
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διαμορφωθεί από την προσφορά και ζήτηση των επενδυτών μέσα στην 

κεφαλαιαγορά.   

Στους παρακάτω πίνακες θα δούμε τόσο την χρηματιστηριακή αξία των 

μετοχών που εξετάζουμε για αυτόν τον χρονικό επενδυτικό ορίζοντα, δηλαδή σε 

βάθος πέντε ετών, την εσωτερική αξία των μετοχών βάση των ιδίων κεφαλαίων και 

του αριθμού των μετοχών όπως παρουσιάζονται στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις των εταιρών καθώς επίσης και την πορεία του δείκτη για τα 

προαναφερθέντα έτη.  

Χρηματιστηριακές Τιμές 5 Ετών* 

Πίνακας 3: «Πίνακας τιμών κλεισίματος των μετοχών κατά την περίοδο 2011-2015» 

ΜΕΤΟΧΕΣ 2015 2014 2013 2012 2011 

J&P ΑΒΑΞ 0.296 0.554 1.62 1.43 0.617 

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 1.52 1.89 3.32 2.00 0.607 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1.45 2.13 3.18 1.92 1.21 

INTRAKAT 0.335 0.475 0.919 1.06 0.341 

ΤΙΤΑΝ 17.61 19.17 19.80 13.96 11.59 

(Πηγή: Capital)  

Εσωτερική (Πραγματική) Αξία Μετοχής (Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων/Αριθμός 

Μετοχών) 

Πίνακας 4: «Πίνακας αποτελεσμάτων της Εσωτερικής Αξίας Μετοχής» 

ΜΕΤΟΧΕΣ 2015 2014 2013 2012 2011 

J&P ΑΒΑΞ 4,25 4,70 4,49 5,41 5,66 

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 3,16 3,03 2,98 0,30 2,78 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ 4,23 4,33 4,38 4,57 4,66 

INTRAKAT 2,93 3,01 3,06 3,84 4,08 

ΤΙΤΑΝ 10,17 9,73 8,72 9,18 9,33 
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Δείκτης  Τιμής προς Εσωτερική Αξία Μετοχής P/BV 

Πίνακας 5: «Πίνακας αποτελεσμάτων του δείκτη P/BV» 

ΜΕΤΟΧΕΣ 2015 2014 2013 2012 2011 

J&P ΑΒΑΞ 0,07 0,12 0,36 0,26 0,11 

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 0,48 0,62 1,11 6,67 0,22 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ 0,34 0,49 0,73 0,42 0,26 

INTRAKAT 0,11 0,16 0,30 0,28 0,08 

ΤΙΤΑΝ 1,73 1,97 2,27 1,52 1,24 

 

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι η εταιρία J&P ΑΒΑΞ έχει χαμηλό δείκτη P/BV κατά το έτος 

2015 σε σχέση τόσο με τα προηγούμενα 5 έτη όσο και συγκρίνοντάς το με τις 

υπόλοιπες εξεταζόμενες εταιρίες καθιστώντας την μία «ελκυστική» μετοχή. 

Βλέπουμε επίσης με βάση αυτό τον δείκτη πως η εσωτερική αξία της μετοχής σε 

σχέση με την χρηματιστηριακή της αξία παρουσιάζει τεράστια απόκλιση τόσο κατά 

το έτος 2015 όσο και με τα προηγούμενα 4 έτη. 

Όσον αφορά την εταιρία ΓΕΚ ΤΕΡΝA παρατηρούμε πως τα μοναδικά έτη 

όπου η χρηματιστηριακή αξία της μετοχής σε σχέση με την λογιστική της αξία 

τείνουν να συμβαδίζουν είναι κατά τα έτη 2012 και 2013. Τις υπόλοιπες χρονιές 

παρουσιάζει όπως και στην εταιρία ΑΒΑΞ τεράστια απόκλιση χρηματιστηριακής 

τιμής και λογιστικής αξίας στην διάρκεια του ερευνητικού μας ορίζοντα. 

Τα ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στις εταιρίες ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ΙΝΤΡΑΚΑΤ 

όπου η χρηματιστηριακή αξία των μετοχών είναι σε χαμηλότερο επίπεδο 

συγκρίνοντάς τες με την λογιστική τους αξία. Συνεπώς, δεν καθρεφτίζεται σε καμία 

περίπτωση η πραγματική αξία των μετοχών στην χρηματιστηριακή αγορά όπως 

παρουσιάζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εταιριών κατά την 

τελευταία 5ετία, οπότε ίσως να αποτελούν «χρυσές» επενδυτικές επιλογές ως προς 

το χαρτοφυλάκιό μας. 

Όμως, η εταιρία ΤΙΤΑΝ βλέπουμε πως η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών 

καλύπτει την εσωτερική αξία αυτών όπως  βλέπουμε στον Πίνακα 5 καθ’ όλη την 

διάρκεια των 5 ετών και οι επενδυτές και η αγορά έχει απορροφήσει την 
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πραγματική αξία και μάλιστα πολλές φορές ίσως πάνω και από το διπλάσιο αυτής. 

Ίσως αυτό αποτελέσει μήνυμα στροφής προς πώληση της μετοχής καθώς εφόσον η 

διαπραγματεύσιμη τιμή υπερτερεί της πραγματικής θεωρείται υπερτιμημένη 

μετοχή. 

 

3.3.4 Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (Return On Equity-ROE) 

 

Σύμφωνα με την θεωρεία την οποία έχουμε αναπτύξει ο αριθμοδείκτης απόδοσης 

Ιδίων Κεφαλαίων ή ROE (Return on Equity), μας αποκαλύπτει την 

αποτελεσματικότητα με την οποία μία εταιρία χρησιμοποιεί τα χρηματικά κεφάλαια 

των μετόχων αυτής, καθώς μέσω αυτού του δείκτη εμφανίζονται τα κέρδη τα οποία 

έχουν παραχθεί από τα χρήματα των μετόχων της εταιρίας. Ωστόσο, θα πρέπει να 

αναφέρουμε και τον πολλαπλασιαστή μόχλευσης καθώς μέσω αυτού θα 

μπορέσουμε να βγάλουμε και χρήσιμα συμπεράσματα όσον αφορά τον 

χρηματοοικονομικό κίνδυνο των εξεταζόμενων εταιριών στον οποίο είναι 

εκτεθειμένες με βάση τους παρακάτω πίνακες που αποτελούν αποτελέσματα βάση 

των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων για τα προηγούμενα 5 έτη. 

Δείκτης ROE (Return On Equity) 

Πίνακας 6: «Πίνακας αποτελεσμάτων του δείκτη ROE»  

ΜΕΤΟΧΕΣ 2015 2014 2013 2012 2011 

J&P ΑΒΑΞ -0,09 ή -9% 0,05 ή 5% -0,12 ή -12% -0,04 ή -4% -0,11 ή -11% 

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 0,05 ή 5% 0,02 ή 2% -0,08 ή -8% 0,002 ή 0,2% -0,06 ή -6% 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ -0,02 ή -2% -0,01 ή -1% -0,04 ή -4% -0,02 ή -2% -0,01 ή -1% 

INTRAKAT -0,03 ή -3% 0,003 ή 0,3% -0,33 ή -33% -0,06 ή -6% -0,004ή-0,4% 

ΤΙΤΑΝ 0,07 ή 7% 0,11 ή 11% -0,05 ή -5% -0,02 ή -2% -0,01 ή -1% 

  

 

Πολλαπλασιαστής Μόχλευσης (Equity Multiplier) 

Πίνακας 7: «Πίνακας αποτελεσμάτων του Πολλαπλασιαστή Μόχλευσης» 
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ΜΕΤΟΧΕΣ 2015 2014 2013 2012 2011 

J&P ΑΒΑΞ 3,93 3,86 3,47 2,63 2,45 

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 1,27 1,31 1,41 1,03 1,38 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,38 1,38 1,36 1,32 1,31 

INTRAKAT 3,44 2,86 2,58 1,85 1,81 

ΤΙΤΑΝ 1,45 1,50 2,19 2,09 2,04 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που βρήκαμε με την χρήση του δείκτη 

αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων όσο και του πολλαπλασιαστή μόχλευσης με βάση 

τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εταιριών για τα παραπάνω 

έτη,  οι ενδείξεις δεν είναι και οι πλέον ενθαρρυντικές. 

Η εταιρία ΑΒΑΞ παρουσιάζει μια συνεχή αρνητική πορεία του δείκτη ROE 

καθ’ όλη την διάρκεια των 5 εξεταζόμενων ετών πράγμα το οποίο σημαίνει πως τα 

κεφάλαια που έχει στην κατοχή  της η εταιρία δεν επαρκούν για την παραγωγή 

κερδών. Μάλιστα από τον πίνακα όπου παρουσιάζεται ο πολλαπλασιαστής 

μόχλευσης η εταιρία ΑΒΑΞ παρουσιάζει την υψηλότερη μόχλευση για όλη την 

εξεταζόμενη περίοδο συγκρίνοντάς την με τις υπόλοιπες υπό εξέταση εταιρίες. 

Επομένως, ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος της εταιρίας ΑΒΑΞ είναι ο μεγαλύτερος 

καθ’ όλη την ερευνητική περίοδο. 

Η εταιρία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βλέπουμε πως υπάρχει μια σχετική 

αποτελεσματικότητα ως προς την διαχείριση των ιδίων κεφαλαίων της καθώς μόνο 

το έτος 2011 και 2013 παρουσιάζει αρνητικό πρόσημο ο δείκτης ROE ενώ στα 

πρόσφατα αποκτά θετικό πρόσημο και μάλιστα σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο της 

τάξης του 5% όπου είναι και το δεύτερο καλύτερο ποσοστό σε σχέση των άλλων 

εταιριών. Τώρα, όσον αφορά και το επίπεδο του χρηματοοικονομικού κινδύνου της 

εταιρίας κινείται σε χαμηλά επίπεδα πάντοτε σε σύγκριση με τις υπό έρευνα 

εταιρίες. 

Η εταιρία ΕΛΛΑΚΤΩΡ εμφανίζει μία σταθερή αρνητική πορεία του δείκτη 

ROE πράγμα το οποίο σημαίνει πως οι εισφορές των επενδυτών σε αυτή κάθε άλλο 

παρά αποδοτική θα πρέπει να θεωρείτε τόσο σε ετήσια βάση όσο και στο βάθος 

των 5 ετών της έρευνας. Ωστόσο, ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος της εταιρίας δεν 
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εμφανίζεται σε μεγάλα επίπεδα και αυτό διότι στον Πίνακα 7 η ο πολλαπλασιαστής 

μόχλευσης δεν λαμβάνει υψηλές τιμές τόσο για το 2015 όσο και για τα 

προηγούμενα 4 έτη. 

Στην συνέχεια ακολουθεί η εταιρία INTRAKAT όπου και αυτή με την σειρά 

της ακολουθεί μία αρνητική πορεία όσον αφορά το δείκτη ROE με μοναδική 

εξαίρεση το έτος 2014 όπου παρατηρείται θετικό πρόσημο του δείκτη. 

Επιπρόσθετα, παρατηρούμε πως ο πολλαπλασιαστής μόχλευσης της εταιρίας είναι 

σε γενικές γραμμές σε υψηλά επίπεδα πάντοτε συγκρινόμενη με τις υπόλοιπες υπό 

εξέταση εταιρίες τόσο σε ετήσια όσο και 5ετή βάση αναφοράς. 

Τέλος, όσον αφορά την εταιρία ΤΙΤΑΝ παρατηρούμε ότι την περίοδο 2011 

έως 2013 παρουσιάζει αρνητικά αποτελέσματα του δείκτη αποδοτικότητας ιδίων 

κεφαλαίων ενώ κατά τα έτη 2014 και 2015 εμφανίζει ανοδική και μάλιστα 

ικανοποιητική πορεία του δείκτη  αγγίζοντας το 7% θέτοντάς το ως το μεγαλύτερο 

όσον αφορά το δείγμα που ερευνούμε στη διάρκεια των πέντε ετών. Ακόμη, και ο 

δείκτη του πολλαπλασιαστή μόχλευσης που λειτουργεί ως εργαλείο μέτρησης του 

χρηματοοικονομικού κινδύνου κινείται σε τιμές που δεν θέτουν ανησυχία στους 

επενδυτές λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές του ίδιου δείκτη των  ανταγωνιστριών 

εταιριών του δείγματος. 

 

3.3.5 Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης (Debt ratio) 

 

Κατά την αναφορά μας στους αριθμοδείκτες της θεμελιώδης ανάλυσης στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, ένας από αυτούς αποτελεί και ο δείκτης της δανειακής 

επιβάρυνσης της εταιρίας όπου είναι ο λόγος των ξένων κεφαλαίων 

(βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις) ως προς το σύνολο των ιδίων 

κεφαλαίων της εταιρίας και τα αποτελέσματα αυτών φέρουν αντίρροπα 

συμπεράσματα για τους δανειστές της εταιρίας (όσον αφορά την βιωσιμότητα της 

επιχείρησης) σε σχέση με τους ιδιοκτήτες αυτής (όσον αφορά τα κέρδη). Επίσης, 

ένας αριθμοδείκτης δανειακής επιβάρυνσης με αποτέλεσμα ίσο με την μονάδα μας 

αποκαλύπτει πως η εταιρία δεν έχει και την καλύτερη δυνατή ικανότητα δανεισμού. 
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Έτσι, παρακάτω αναρτούμε τον πίνακα αποτελεσμάτων των εταιριών και 

παραθέτουμε τη σημασία αυτών για τους δανειστές και τους μετόχους. 

Πίνακας 8: «Πίνακας αποτελεσμάτων του αριθμοδείκτη Δανειακής Επιβάρυνσης» 

ΜΕΤΟΧΕΣ 2015 2014 2013 2012 2011 

J&P ΑΒΑΞ 2,93 2,86 2,47 1,63 1,45 

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 0,27 0,31 0,41 0,38 0,38 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ 0,38 0,38 0,36 0,32 0,31 

INTRAKAT 2,44 1,86 1,58 0,85 0,81 

ΤΙΤΑΝ 0,45 0,51 1,19 1,10 1,04 

 

Όπως παρατηρούμε τα αποτελέσματα από τον παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι η 

εταιρία ΑΒΑΞ καθ’ όλη την διάρκεια της πενταετίας ο δείκτης δανειακής 

επιβάρυνσης ξεπερνά την μονάδα με αποκορύφωμα το έτος 2015 όπου μάλιστα 

φθάνει να αγγίξει το 3. Έτσι, είναι αρκετά δύσκολή η θέση της όσον αφορά την 

δανειοδότηση της από τρίτους αλλά από την πλευρά των κατόχων της εταιρίας αυτό 

αποτελεί περαιτέρω μεγέθυνση των κερδών με αποτέλεσμα να δείχνει κατά κάποιο 

τρόπο μία βελτιωμένη εικόνα στους πελάτες της. 

Οι επόμενες 2 εταιρίες ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΕΛΛΑΚΤΩΡ παρουσιάζουν χαμηλό 

δείκτη δανειακής επιβάρυνσης τόσο για το προηγούμενο έτος όσο και για την 

προηγούμενη τετραετία. Έτσι, τυχόν περίπτωση άντλησης κεφαλαίων από τρίτους 

μπορεί να γίνει άμεσα αποδεκτή (εφόσον μάλιστα πληρούνται και οι κατάλληλες 

προϋποθέσεις) για την κάλυψη άμεσων αναγκών των παραπάνω εταιριών.  

Συνεχίζοντας με την εταιρία ΙΝΤΡΑΚΑΤ παρατηρούμε πως ενώ κατά το 

διάστημα των ετών 2011 και 2012 ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης κινείται κάτω 

από την μονάδα, την επόμενη τριετία παρουσιάζει οξεία άνοδο του δείκτη με 

αποκορύφωμα το 2015 όπου φθάνει σχεδόν το 2,5. Έτσι οξύνετε το πρόβλημα 

άντλησης ξένων κεφαλαίων καθώς δημιουργούνται έντονες ανησυχίες προς τους 

δανειοδότες της. 

Τέλος, όσον αφορά την εταιρία ΤΙΤΑΝ γίνεται το ακριβώς αντίθετο καθώς τα 

τρία πρώτα έτη λαμβάνει τιμές του δείκτη λίγο πάνω από το ένα όμως καταφέρνει 
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να μειώσει την αναλογία ξένων προς ιδίων κεφαλαίων αποδίδοντας περισσότερο 

εμπιστοσύνη σε δανειοδότες να αποδεχτούν τυχόν κάλυψη των 

χρηματοοικονομικών της αναγκών.     

 

3.3.6 Δείκτης Εμπορευσιμότητας Μετοχής 

 

Άλλος ένας δείκτης της που υπάγεται στα πλαίσια της θεμελιώδους ανάλυσης είναι 

ο δείκτης εμπορευσιμότητας της μετοχής, όπως έχουμε ήδη αναφέρει σε 

προηγούμενο κεφάλαιο είναι ο λόγος του αριθμού των μετοχών που κινήθηκαν 

μέσα σε ένα ορισμένο χρονικό ορίζοντα ως προς τον αριθμό των μετοχών που έχει 

στην κατοχή της μία εισηγμένη εταιρία. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρεται σε 

ποσοστιαία μορφή η εμπορευσιμότητα των υπό εξέταση μετοχών για πέντε συνεχή 

έτη. 

Πίνακας 9: «Πίνακας αποτελεσμάτων της Εμπορευσιμότητας των μετοχών σε 

ποσοστιαίες μονάδες» 

ΜΕΤΟΧΕΣ 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

J&P ΑΒΑΞ 0,025 % 0,044% 0,039% 0,032% 0,023% 

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 0,165% 0,32% 0,23% 0,256% 0,119% 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ 0,131% 0,239% 0,1935% 0,169% 0,109% 

INTRAKAT 0,080% 0,0998% 0,085% 0,02% 0,009% 

ΤΙΤΑΝ 0,056% 0,067% 0,1223% 0,085% 0,056% 

   

Όπως παρατηρούμε από τον παραπάνω πίνακα την μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα 

μετοχών την έχουν οι εταιρίες ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΕΛΛΑΚΤΩΡ καθώς ο μέσος όρος του 

όγκου συναλλαγών που πραγματοποιήθηκε κατά τις συγκεκριμένες χρονιές ήταν 

υψηλότερος σε σχέση με τον αριθμό των μετοχών τους. Την μικρότερη 

εμπορευσιμότητα μετοχών καταλαμβάνει η εταιρία ΑΒΑΞ για την διάρκεια των 5 

ετών ενώ την μικρότερη για το έτος 2015-16 την καταλαμβάνει η εταιρία ΙΝΤΡΑΚΑΤ.   

Εδώ θα πρέπει να υπογραμμίσουμε πως κύριος λόγος υπολογισμού της 

εμπορευσιμότητας μίας μετοχής είναι πως οι επενδυτές μεγάλων μετοχικών 
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χαρτοφυλακίων προτείνεται να κατέχουν μετοχές με υψηλό επίπεδο 

εμπορευσιμότητας. 

 

3.3.7 Δείκτης Κεφαλαιοποίησης προς Πωλήσεις 

 

Ένας ακόμη από τους αριθμοδείκτες που χρησιμοποιούνται κατά την διενέργεια της 

θεμελιώδης ανάλυσης από τους επενδυτές και τους ερευνητές είναι ο δείκτης 

κεφαλαιοποίησης προς τις πωλήσεις. Όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο 

κεφάλαιο η κεφαλαιοποίηση είναι το γινόμενο της τρέχουσας τιμής μίας μετοχής 

επί των αριθμό των μετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία. Στον παρακάτω 

πίνακα θα παρουσιάσουμε τις τιμές που λαμβάνει ο δείκτης για κάθε μία 

εξεταζόμενη εταιρία στο βάθος της 5ετίας. 

Πίνακας 10: «Πίνακας αποτελεσμάτων του αριθμοδείκτη Κεφαλαιοποίηση προς 

Πωλήσεις» 

ΜΕΤΟΧΕΣ 2015 2014 2013 2012 2011 

J&P ΑΒΑΞ 0,06 0,11 0,47 0,45 0,14 

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 19,10 47,77 72,06 26,61 7,70 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1713 2018 2886 1664 301 

INTRAKAT 0,05 0,07 0,13 0,22 0,06 

ΤΙΤΑΝ 5,46 6,15 7,14 5,34 4,52 

 

Όσον αφορά την εταιρία ΑΒΑΞ και ΙΝΤΡΑΚΑΤ, βλέπουμε πως η τιμή του 

συγκεκριμένου δείκτη τόσο στο προηγούμενο όσο και στο βάθος της 5ετίας κινείτε 

σε χαμηλά επίπεδα. Σύμφωνα με την θεωρεία όσο μικρότερο είναι το αποτέλεσμα 

του δείκτη «Κεφαλαιοποίηση προς Πωλήσεις» τόσο δελεαστική χαρακτηρίζεται μία 

μετοχή, πράγμα το οποίο επιτυγχάνεται άλλα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και 

τα αποτελέσματα άλλων αριθμοδεικτών.   

Επίσης, η εταιρία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ  και ΤΙΤΑΝ παρουσιάζει σχετικά υψηλές τιμές 

του συγκεκριμένου δείκτη πράγμα που σημαίνει ότι οι πωλήσεις αυτών δεν 

μπορούν να πλησιάσουν τα επίπεδα της κεφαλαιοποίησης τους και μάλιστα 
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παρατηρώντας τις τιμές του ΕΛΛΑΚΤΩΡ βλέπουμε το φαινόμενο αυτό στο μέγιστο 

τόσο σε ετήσια βάση όσο και στον 5ετή χρονικό ορίζοντα.  

 

3.3.8 Συντελεστής Βήτα Μετοχών «Beta» 

 

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό των μετοχών είναι ο συντελεστής βήτα αυτών, καθώς 

σύμφωνα με τον συντελεστή βήτα μπορούμε να καταλάβουμε την ευαισθησία της 

μετοχής για κάθε μεταβολή που επέρχεται σε ένα δείκτη αναφοράς της 

χρηματιστηριακής αγοράς. Μας βοηθά, επιπρόσθετα, να ερευνήσουμε το εάν μία 

μετοχή είναι αμυντική ή επιθετική σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς που έχουμε 

επιλέξει να δώσουμε ως βάση και να προσαρμόσουμε το χαρτοφυλάκιο μας 

αναλόγως και πάντοτε σύμφωνα με την απόδοση που θέλουμε να επιτύχουμε αλλά 

και τον κίνδυνο τον οποίο είμαστε διατεθειμένοι να αναλάβουμε ως επενδυτές.  

Ο βασικός υπολογισμός του συντελεστή βήτα «beta» μίας μετοχής βρίσκεται 

από τον τύπο  b= COV(Rstock,Rindex)/VAR(Rindex) ή με άλλα λόγια το βήτα μίας μετοχής 

ισούται με τον λόγο της συνδιακύμανσης μεταξύ μετοχής και χρηματιστηριακού 

δείκτη ως προς την διακύμανση της απόδοσης του δείκτη.  

Ωστόσο, παρακάτω ο υπολογισμός του συντελεστή βήτα των μετοχών θα 

πραγματοποιηθεί με την βοήθεια του οικονομετρικού προγράμματος του E-Views. 

Οι τιμές που λαμβάνονται υπόψη για την εκτέλεση της παλινδρόμησης για την 

εύρεση του συντελεστή βήτα των μετοχών στους παρακάτω πίνακες είναι από τις 

5/9/2011 έως τις 5/9/2016 και παίρνουμε ως χρηματιστηριακό δείκτη αναφοράς 

τον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Πίνακας 11: «Εύρεση του συντελεστή Βήτα της μετοχής J&P ΑΒΑΞ» 
 

Dependent Variable: ABAJ   

Method: Least Squares   

Date: 09/06/16   Time: 15:56   

Sample: 1 1214    

Included observations: 1214   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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RM 0.930800 0.034816 26.73507 0.0000 

C 0.000116 0.000845 0.137809 0.8904 
     
     

R-squared 0.370966     Mean dependent var 9.01E-05 

Adjusted R-squared 0.370447     S.D. dependent var 0.037110 

S.E. of regression 0.029445     Akaike info criterion -4.210952 

Sum squared resid 1.050800     Schwarz criterion -4.202547 

Log likelihood 2558.048     Hannan-Quinn criter. -4.207788 

F-statistic 714.7642     Durbin-Watson stat 2.201612 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα που αποτελεί το αποτέλεσμα της 

παλινδρόμησης με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων βλέπουμε πως το βήτα 

της μετοχής είναι β=0,93<1 , πράγμα το οποίο μας δίνει την δυνατότητα να 

συμπεράνουμε πως η μετοχή της εταιρίας ΑΒΑΞ είναι αμυντική. Επομένως, σε 

περίπτωση που ο γενικό δείκτης σημειώσει άνοδο 10% τότε η απόδοση της μετοχής 

θα είναι κάτω του 10%, ενώ στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή ο δείκτης σημειώσει 

πτώση 10%, η μετοχή της εταιρίας ΑΒΑΞ θα σημειώσει απώλειες λιγότερες του 10%. 

 Πίνακας 12: «Εύρεση του συντελεστή Βήτα της μετοχής ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ» 
 

Dependent Variable: GEKTERNA   
Method: Least Squares   
Date: 09/06/16   Time: 16:15   
Sample: 1 1214    
Included observations: 1214   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     RM 1.225240 0.031161 39.31959 0.0000 

C 0.001216 0.000756 1.608063 0.1081 
     
     R-squared 0.560556     Mean dependent var 0.001182 

Adjusted R-squared 0.560193     S.D. dependent var 0.039739 
S.E. of regression 0.026354     Akaike info criterion -4.432750 
Sum squared resid 0.841772     Schwarz criterion -4.424345 
Log likelihood 2692.679     Hannan-Quinn criter. -4.429585 
F-statistic 1546.030     Durbin-Watson stat 1.928191 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης βλέπουμε πως το βήτα της 
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μετοχής της εταιρίας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι ίσο με β=1,22>1 πράγμα το οποίο σημαίνει 

πως αποτελεί μία επιθετική μετοχή. Αυτό σημαίνει πως τυχόν μεταβολή του γενικού 

δείκτη κατά έστω 10% άνοδο τότε η μετοχή θα παρουσιάσει κέρδη πάνω από 10% 

ενώ σε περίπτωση πτώσης του γενικού δείκτη κατά το ίδιο ποσοστό τότε η μετοχή 

θα καταγράψει απώλειες άνω του 10%. 

Πίνακας 13: «Εύρεση του συντελεστή Βήτα της μετοχής ΕΛΛΑΚΤΩΡ» 

Dependent Variable: ELLAKTOR   

Method: Least Squares   

Date: 09/06/16   Time: 16:33   

Sample: 1 1214    

Included observations: 1214   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

RM 1.286507 0.033444 38.46720 0.0000 

C 0.000770 0.000812 0.948586 0.3430 
     
     

R-squared 0.549731     Mean dependent var 0.000734 

Adjusted R-squared 0.549360     S.D. dependent var 0.042135 

S.E. of regression 0.028285     Akaike info criterion -4.291327 

Sum squared resid 0.969647     Schwarz criterion -4.282923 

Log likelihood 2606.836     Hannan-Quinn criter. -4.288163 

F-statistic 1479.725     Durbin-Watson stat 2.141997 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης η μετοχή της εταιρίας 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι και αυτή επιθετική καθώς το αποτέλεσμα του συντελεστή βήτα της 

μετοχής είναι ίσο με β=1,28>1. Άρα, όπως και η μετοχή της εταιρίας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, έτσι 

και η μετοχή του ΕΛΛΑΚΤΩΡ για τυχόν 10% μεταβολή του γενικού δείκτη θα 

αποκομίζει κέρδη άνω του 10% και για κάθε πτωτική πορεία του γενικού δείκτη με 

το ίδιο ποσοστό θα σχηματίζει απώλειες άνω του 10%.  

Πίνακας 14: «Εύρεση του συντελεστή Βήτα της μετοχής ΙΝΤΡΑΚΑΤ» 

Dependent Variable: INTRAKAT   

Method: Least Squares   

Date: 09/06/16   Time: 16:41   
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Sample: 1 1214    

Included observations: 1214   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

RM 0.805386 0.049716 16.19985 0.0000 

C 0.000898 0.001207 0.743735 0.4572 
     
     

R-squared 0.177990     Mean dependent var 0.000875 

Adjusted R-squared 0.177312     S.D. dependent var 0.046356 

S.E. of regression 0.042046     Akaike info criterion -3.498449 

Sum squared resid 2.142675     Schwarz criterion -3.490044 

Log likelihood 2125.559     Hannan-Quinn criter. -3.495285 

F-statistic 262.4352     Durbin-Watson stat 2.199549 

Prob(F-statistic) 0.000000    
 

Με την σειρά της η μετοχή της εταιρίας ΙΝΤΡΑΚΑΤ, παρατηρούμε μέσω του πίνακα 

των αποτελεσμάτων της παλινδρόμησης που εκτελέσαμε πως η μετοχή 

χαρακτηρίζεται ως αμυντική καθώς το βήτα της είναι ίσο με β=0,80<1. Επομένως, 

όπως και η μετοχή της εταιρίας ΑΒΑΞ έτσι και αυτή αντιδρά σε λιγότερο βαθμό σε 

σχέση με τις μεταβολές που μπορεί να σχηματίσει ο γενικός δείκτης. 

 Πίνακας 15: «Εύρεση του συντελεστή Βήτα της μετοχής ΤΙΤΑΝ» 

Dependent Variable: TITAN   

Method: Least Squares   

Date: 09/06/16   Time: 17:42   

Sample: 1 1214    

Included observations: 1214   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

RM 0.663512 0.028954 22.91614 0.0000 

C 0.000821 0.000703 1.168213 0.2430 
     
     

R-squared 0.302305     Mean dependent var 0.000802 

Adjusted R-squared 0.301730     S.D. dependent var 0.029304 

S.E. of regression 0.024487     Akaike info criterion -4.579676 

Sum squared resid 0.726751     Schwarz criterion -4.571271 

Log likelihood 2781.863     Hannan-Quinn criter. -4.576512 

F-statistic 525.1496     Durbin-Watson stat 2.164829 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Τέλος, η μετοχή της εταιρίας ΤΙΤΑΝ σύμφωνα με τα στοιχεία της παλινδρόμησης 

δείχνει ως αποτέλεσμα της τιμή του συντελεστή βήτα της μετοχής β=0,66<1 πράγμα 

το οποίο σημαίνει πως και αυτή η μετοχή αποτελεί μια αμυντικογενής μετοχή και η 

οποία η απόδοση της σε σχέση με την απόδοση του γενικού δείκτη του 

χρηματιστηρίου Αθηνών κινείτε σε χαμηλότερα επίπεδα. 

 

3.3.9 Αποδόσεις 5ετίας 

 

Πίνακας 16: «Πίνακας Αποδόσεων των τελευταίων 5 ετών» 

ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 5ΕΤΙΑΣ 
(%) 

J&P ΑΒΑΞ -52,03 

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ +150,41 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ +19,80 

INTRAKAT -1,76 

ΤΙΤΑΝ +51,94 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα βλέπουμε πως η πιο κερδοφόρα μετοχή είναι η 

μετοχή της εταιρίας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ καθώς σε βάθος πενταετίας καταφέρνει να επιτύχει 

απόδοση 150%, πράγμα το οποίο σημαίνει πως εάν αγοράζαμε την μετοχή στις 

31/12/2011 και την διακρατούσαμε για επενδυτικό ορίζοντα 5 ετών δηλαδή μέχρι 

και τις 31/12/2015 θα κερδίζαμε την παραπάνω απόδοση. Με θετικό επίσης 

πρόσημο στο παραπάνω επενδυτικό ορίζοντα κυμαίνεται με εξίσου σπουδαίες 

αποδόσεις οι εταιρίες ΤΙΤΑΝ και ΕΛΛΑΚΤΩΡ με  51,94% και 19,80% αντίστοιχα.    

Στον αντίποδα, οι εταιρίες ΑΒΑΞ και ΙΝΤΡΑΚΑΤ σημειώνουν αρνητικές 

αποδόσεις σε βάθος των προηγούμενων πέντε ετών, με μεγαλύτερη μείωση να 

σημειώνει η μετοχή της εταιρίας ΑΒΑΞ στο -52,03% και να ακολουθεί η εταιρία 

ΙΝΤΡΑΚΑΤ με μικρότερη μείωση στο -1,76%. 
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3.3.10 Η Πορεία των Τιμών των Μετοχών από το 2011-2015 

 

 

Γράφημα 1: «Πορεία της Χρηματιστηριακής Τιμής της μετοχής J&P ΑΒΑΞ»  

 

 

Γράφημα 2:«Πορεία της Χρηματιστηριακής Τιμής της μετοχής ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ» 

 

 

Γράφημα 3:«Πορεία της Χρηματιστηριακής Τιμής της μετοχής ΕΛΛΑΚΤΩΡ» 
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Γράφημα 4:«Πορεία της Χρηματιστηριακής Τιμής της μετοχής ΙΝΤΡΑΚΑΤ» 

 

 

 

Γράφημα 5:«Πορεία της Χρηματιστηριακής Τιμής της μετοχής ΤΙΤΑΝ» 

 

 

3.3.10 Συμπεράσματα της ανάλυσης 

 

 J&P ΑΒΑΞ 

 

Η εταιρία ΑΒΑΞ μέσω της ανάλυσης η οποία διενεργήθηκε με την χρήση των 

χρηματοοικονομικών δεικτών της θεμελιώδης ανάλυσης μας εμφάνισε αρνητικά 

EPS τόσο για το έτος 2015 όσο και για την προηγούμενη 4ετία λόγω κυρίως των 

ζημιογόνων αποτελεσμάτων της όπως και ο δείκτης P/E. Τώρα, όσον αφορά τον 

δείκτη χρηματιστηριακής προς εσωτερική αξία μετοχής παρουσίασε πως η 

συγκεκριμένη μετοχή αποτελεί μια δελεάζουσα επενδυτική ευκαιρία με χαμηλό 
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δείκτη καθ’ όλη την 5ετία ενώ ο δείκτης απόδοσης των Ιδίων Κεφαλαίων κινείται 

πτωτικά σε αυτό το διάστημα με αρνητικά ποσοστά από -4% έως και -12% ενώ 

παράλληλα εμφανίζει μεγάλη επικινδυνότητα μέσω του πολλαπλασιαστή 

μόχλευσης καθώς αγγίζει υψηλές τιμές. Ο δείκτης της δανειακής επιβάρυνσης και 

αυτός με την σειρά του αποδίδει μεγάλες τιμές, πράγμα το οποίο σημαίνει πως 

ίσως μελλοντικά υπάρξει δυσκολία ως προς μελλοντική επικείμενη δανειοδότηση 

της, ενώ η εμπορευσιμότητα της μετοχής είναι αρκετά χαμηλή προδίδοντας πως η 

επιλογή της από τους επενδυτές είναι επιφυλακτική. Ακόμη, όσον αφορά τον δείκτη 

«Κεφαλαιοποίηση προς Πωλήσεις» δείχνει πως αποτελεί μια ενδιαφέρουσα μετοχή 

και έπειτα ο συντελεστής βήτα της μετοχής β=0,93 χαρακτηρίζει την μετοχή ως 

αμυντική. Τέλος, η απόδοση που πραγματοποίησε η μετοχή από το 2011 έως το 

2015 είναι αρνητική της τάξης του -52,03%. 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αριθμοδεικτών μπορούμε να εξάγουμε 

το συμπέρασμα πως, εφόσον τα αποτελέσματα αυτών τις περισσότερες δεν ήταν 

ενθαρρυντικά, καθ’ όλη την διάρκεια του ερευνητικού πλαισίου, αυτό 

αποτυπώθηκε στην απόδοση της μετοχής σε αυτό το φάσμα των ετών. Επομένως, οι 

δείκτες μπορούν να στείλουν κάποια σήματα όσον αφορά την απόδοση της 

συγκεκριμένης μετοχής. 

 

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 

 

Αρχικά, η εταιρία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ήταν μία από τις δύο υπό εξέταση εταιρίες που κατείχε 

θετικά E.P.S. εκτός των ετών 2011 και 2013 με αντίστοιχα θετικά αποτελέσματα του 

δείκτη P/E καθώς εμφανίζει ενθαρρυντικά αποτελέσματα λαμβάνοντας υπόψη τον 

δείκτη P/BV δηλαδή χαμηλές τιμές του συγκεκριμένου δείκτη, καθιστώντας την 

μετοχή  ως μια ελκυστική μετοχή ως προς την απόκτησή της, κυρίως όσον αφορά 

την εξεταζόμενη περίοδο μας. Έπειτα, σχετικά με τον δείκτη απόδοσης Ιδίων 

Κεφαλαίων έχουμε θετικά ποσοστά και μάλιστα φθάνοντας το 5% το έτος του 2015 

με βαθμό επικινδυνότητας της εταιρίας σε φυσιολογικά επίπεδα σχετικά με τα 

εταιρίες που λάβαμε υπόψη, οπότε πιθανή ανάγκη για αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου μέσω δανειοδότησης μπορεί να πραγματοποιηθεί 
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συμπεριλαμβανομένου και του χαμηλού δείκτη δανειακής επιβάρυνσης. Ακόμη, σε 

καλά επίπεδα σύμφωνα με τον Πίνακα 9 δείχνει η μετοχή της εταιρίας σχετικά με 

τον δείκτη εμπορευσιμότητας της μετοχής που σημαίνει πως οι επενδυτές την 

λαμβάνουν σοβαρά υπόψη, όμως  ο δείκτης κεφαλαιοποίησης προς πωλήσεις 

εμφανίζει υψηλές τιμές και ίσως να έρχεται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα του 

προηγούμενου δείκτη ως προς την δημοφιλία της μετοχής. Τέλος ο συντελεστής 

βήτα της μετοχής με β=1,22 την καθιστά ως μια αμυντική μετοχή και με απόδοση 

5ετίας να φθάνει στο 150,41%. 

 Σύμφωνα, λοιπόν, με τα αποτελέσματα των αριθμοδεικτών, μπορούμε να 

εξάγουμε το συμπέρασμα πως, εφόσον τα αποτελέσματα αυτών είναι τις 

περισσότερες φορές ενθαρρυντικά, σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του ερευνητικού 

πεδίου, αυτό αποτυπώθηκε στην απόδοση της μετοχής σε αυτό το φάσμα των ετών. 

Επομένως, οι δείκτες ίσως μπορούν να στείλουν κάποια σήματα όσον αφορά την 

απόδοση της συγκεκριμένης μετοχής και της τιμής της στην χρηματιστηριακή 

αγορά.             

 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ 

 

Όσον αφορά την εταιρία ΕΛΛΑΚΤΩΡ παρουσιάζει στο βάθος της πενταετίας 

αρνητικές τιμές των δεικτών τόσο στα κέρδη ανά μετοχή όσο και στον δείκτη P/E 

ενώ όσον αφορά τον δείκτη P/BV δείχνει να κινείται σε χαμηλά επίπεδα θέτοντας 

την μετοχή ως μία καλή επενδυτική κίνηση ως προς τους επενδυτές. Όμως, η 

απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας εμφανίζει συνεχή αρνητική πορεία με 

αρνητικά ποσοστά όπου κυμαίνονται από -1% έως -4% και με επικινδυνότητα όχι 

και τόσο ανησυχητική συγκριτικά με το δείγμα εταιριών που συμπεριλάβαμε στην 

ανάλυση λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη και τον δείκτη δανειακή επιβάρυνσης 

όπου και αυτό κινείται σε χαμηλά επίπεδα. Επίσης, η εμπορευσιμότητα της μετοχής 

είναι συγκριτικά υψηλή σε σχέση με τις υπόλοιπες του δείγματος, ενώ ο δείκτης 

κεφαλαιοποίησης προς πωλήσεις είναι αρκετά υψηλός οπότε η μετοχή της 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ δεν θεωρείται ιδανική ως προς τους επενδυτές. Τέλος, ο συντελεστής 
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βήτα της μετοχής β=1,28 καθιστά την μετοχή ως μία επιθετική μετοχή και με 

απόδοση είναι στο 19,8%. 

 Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία η μετοχή της ΕΛΛΑΚΤΩΡ που προήλθαν 

από τους αριθμοδείκτες μπορούμε να εξάγουμε το συμπέρασμα πως, εκτός των 

δεικτών δανειακής επιβάρυνσης και της επικινδυνότητας της εταιρίας μέσω του 

πολλαπλασιαστή μόχλευσης, οι υπόλοιποι δείκτες δεν ήταν ενθαρρυντικοί οπότε 

ίσως εδώ τα αποτελέσματα των δεικτών να μην λειτούργησαν όσον αφορά την 

απόδοση της μετοχής αλλά ίσως αυτό αποτυπωθεί το μέλλον, δηλαδή να υπάρξει 

διόρθωση της τιμής της πτωτικά.  

 

ΙΝΤΡΑΚΑΤ 

 

Αρχικά, η κατασκευαστική εταιρία ΙΝΤΡΑΚΑΤ στα αποτελέσματα των αριθμοδεικτών 

εμφανίζει αρνητικά αποτελέσματα τόσο των κερδών ανά μετοχή όσο και των 

αποτελεσμάτων του P/E εκτός του έτους 2014, ο δείκτης τιμής προς την εσωτερική 

αξία της μετοχής είναι σε αρκετά  χαμηλές τιμές καθ’ όλη την πενταετία οπότε 

αποτελεί και αυτή με την σειρά της μία «σχεδόν» κάπως ελκυστική μετοχή. Ωστόσο, 

η απόδοση των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας έχει αρνητικό πρόσημο ως προς το 

ποσοστό που παρουσιάζονται φθάνοντας μάλιστα το 2013 κατά το -33% και με 

υψηλό βαθμό επικινδυνότητας αγγίζοντας το 3,44 συγκριτικά με τις υπόλοιπες υπό 

εξέταση εταιρίες. Όσον αφορά τον δείκτη δανειακής επιβάρυνσης κινείται και 

αυτός σε υψηλά επίπεδα δυσκολεύοντας τους δανειστές και την ίδια την εταιρία 

προς την χορήγηση και χρησιμοποίηση, αντίστοιχα, ξένων κεφαλαίων καθώς επίσης 

παρατηρείται πως και ο δείκτης εμπορευσιμότητας της μετοχής να παρουσιάζει 

μικρό ποσοστό εμπιστοσύνης από τους επενδυτές. Ταυτόχρονα, η μετοχή της 

ΙΝΤΡΑΚΑΤ εμφανίζει τιμή του δείκτη κεφαλαιοποίησης προς πωλήσεις χαμηλό καθ’ 

όλα τα πέντε έτη σχολιάζοντας την ως μία ευκαιρία. Τέλος, το αποτέλεσμα της 

παλινδρόμησης έδειξε πως αποτελεί μια αμυντική μετοχή με βήτα β=0,80 και 

απόδοση πενταετίας να φθάνει το -1,76%. 

 Συμπερασματικά, εκτός ορισμένων αριθμοδεικτών  που χαρακτηρίζουν την 

μετοχή ως μία αξιόλογη μετοχή για επένδυση, οι περισσότεροι αριθμοδείκτες 
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εμφανίζουν αποτελέσματα που πραγματικά δικαιολογούν το γεγονός της απώλειας 

της τιμής και απόδοσης της μετοχής. Έτσι, οι αριθμοδείκτες της θεμελιώδης 

ανάλυσης έδωσαν σήματα στην αγορά ως προς την πορεία της τιμής άρα και 

απόδοσης της μετοχής.     

 

ΤΙΤΑΝ 

 

Η εταιρία ΤΙΤΑΝ, έχοντας αρχικά το 2011 έως το 2013 αρνητικά τόσο EPS όσο και 

P/E  με το πέρασμα των ετών εμφανίζει θετικά πρόσημα σε αυτούς τους 

αριθμοδείκτες το 2014 και 2015 σημειώνοντας ανάκαμψη. Ωστόσο, από την άλλη 

εμφανίζει αρκετά υψηλό δείκτη της τιμής προς εσωτερική αξία μετοχής άρα 

εμφανίζεται αρκετά υπερτιμημένη όμως με αρκετά καλή επίδοση των Ιδίων 

Κεφαλαίων της όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της παρ’ όλο που ο δείκτης 

επικινδυνότητάς της από τον πολλαπλασιαστή μόχλευσης είναι αρκετά αυξημένος 

για τα τρία πρώτα έτη με μείωση αυτό τα δύο τελευταία έτη όπως και ο δείκτης 

δανειακής επιβάρυνσης. Όμως, βλέπουμε σταθερότητα όσον αφορά την 

εμπορευσιμότητα της μετοχής ενώ ο δείκτης κεφαλαιοποίησης προς πωλήσεις 

εμφανίζεται με σχετικά όχι υψηλές τιμές συγκρίνοντάς τις με αυτές των υπολοίπων 

εταιριών ενώ χαρακτηρίζεται ως μία αμυντική μετοχή με βήτα β=0,66 και απόδοση 

πενταετίας +51,94%. 

 Συμπερασματικά, λοιπόν, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα αποτελέσματα 

παρατηρούμε πως δίκαια η απόδοση και η τιμή της μετοχής βρίσκεται σε αυτό το 

επίπεδο με επιφυλάξεις όσον αφορά την τιμή της μετοχής καθώς ο δείκτης P/BV 

είναι σε αρκετά υψηλή τιμή. Έτσι, λοιπόν, η ανάλυση μέσω της θεμελιώδους 

ανάλυσης έδωσε σήματα προς τους επενδυτές τα οποία οδήγησαν σε μία τέτοια 

απόδοση.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Έχοντας ολοκληρώσει την έρευνα τόσο θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, 

καταλήγουμε σε ορισμένα συμπεράσματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν ως ένα 

βαθμό τόσο ερευνητές όσο και επενδυτές που ασχολούνται με την θεμελιώδη 

ανάλυση και την σωστή αξιολόγηση και επιλογή μετοχών με μοναδικό σκοπό την 

μείωση των κινδύνων του χαρτοφυλακίου τους αλλά ταυτόχρονα και την 

μεγιστοποίηση της απόδοσής του. Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε 

βρήκαμε πως ως ένα βαθμό η θεμελιώδης ανάλυση αποτέλεσε ένα 

χρηματοοικονομικό «εργαλείο» όσον αφορά την πορεία της απόδοσης και τιμής 

των μετοχών άλλα και την πορεία του κατασκευαστικού κλάδου, καθώς υπήρξε 

συνάφεια μεταξύ των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων των αριθμοδεικτών σε 

σχέση με την μεταβλητότητα της τιμής των μετοχών. Άρα, οι επενδυτές οι οποίοι 

συμμετέχουν στην χρηματιστηριακή αγορά σαφέστατα ελέγχουν την οικονομική 

δυνατότητά και δυναμικότητα μίας εταιρίας προτού προβούν σε οποιαδήποτε 

αγορά μίας μετοχής. Αυτή συμπεριφορά τους οδηγεί στην διαμόρφωση της τιμής 

μιας καθώς η τιμή μίας μετοχής όπως έχουμε αναφέρει διαμορφώνεται ανάλογα 

την προσφορά και την ζήτηση. Επομένως, τα σωστά και ενθαρρυντικά 

αποτελέσματα που μπορούν να αποκαλυφθούν μέσω των αριθμοδεικτών 

επηρεάζουν κατά κάποιο τρόπο μία μερίδα επενδυτών. Ωστόσο, θα πρέπει να 

τονίσουμε ιδιαίτερα πως η θεμελιώδης ανάλυση μπορεί να δώσει και λανθασμένες 

υποδείξεις όσον αφορά την πορεία της χρηματιστηριακής τιμής μίας μετοχής και γι’ 

αυτό τον λόγο θα πρέπει να χρησιμοποιούμε οικονομετρικά μοντέλα, τεχνική 

ανάλυση, ανάλυση της χρηματιστηριακής αγοράς στην οποία δραστηριοποιούμαστε 

καθώς και έρευνα για τον τρόπο επιλογής μετοχών από τους επενδυτές.          
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