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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται μια 

σύντομη παρουσίαση του Ομίλου Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ. Στο δεύτερο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται η πορεία των χαρακτηριστικών μεγεθών του Ομίλου κατά τα έτη 

2006-2015, οι πιο σημαντικές επενδύσεις που πραγματοποίησε ο ΤΙΤΑΝ και οι 

σημαντικότερες εξαγορές εταιριών στις οποίες προέβη. Στο τρίτο κεφάλαιο 

υπολογίζονται οι χρηματοοικονομικοί δείκτες του Ομίλου για τα έτη 2006-2015, 

δηλαδή οι δείκτες ρευστότητας, δραστηριότητας, χρέους, κερδοφορίας και οι 

επενδυτικοί δείκτες. Στο τέταρτο κεφάλαιο ορίζεται η χρηματιστηριακή τιμή μιας 

μετοχής και γίνεται μια αναφορά στους παράγοντες που την διαμορφώνουν. 

Επίσης, παρουσιάζεται η πορεία της κοινής μετοχής της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ την 

περίοδο 2006-2015 και γίνεται σύγκριση με την αντίστοιχη πορεία του Γενικού 

Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Στη συνέχεια εξετάζεται η σχέση των 

θεμελιωδών στοιχείων του Ομίλου με την χρηματιστηριακή πορεία της μετοχής του. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις τρεις προσεγγίσεις αποτίμησης που 

υπάρχουν σύμφωνα με τον καθηγητή Aswath Damodaran. Έπειτα, παρουσιάζεται 

αναλυτικά η προσέγγιση της αποτίμησης μέσω Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών, 

καθώς και τα υποδείγματα Προεξόφλησης Μερισμάτων και Ελεύθερων Ταμειακών 

Ροών προς την Εταιρία που ανήκουν στην παραπάνω προσέγγιση και τα οποία θα 

χρησιμοποιηθούν στην αποτίμηση της κοινής μετοχής του Τιτάνα. Στο έκτο 

κεφάλαιο πραγματοποιείται η αποτίμηση της κοινής μετοχής του Ομίλου την 31
η
 

Δεκεμβρίου 2015 με την χρήση των δύο προαναφερθέντων υποδειγμάτων 

αποτίμησης. Τέλος, παραθέτονται τα συμπεράσματα της διαδικασίας αποτίμησης. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Κυρίαρχος στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση των 

μεθόδων αποτίμησης μετοχών, καθώς επίσης και ο προσδιορισμός της εσωτερικής 

αξίας της κοινής μετοχής του Τιτάνα την 31
η
 Δεκεμβρίου 2015 με τη χρήση του 

Υποδείγματος Προεξόφλησης Μερισμάτων και του Υποδείγματος Ελεύθερων 

Ταμειακών Ροών προς την Εταιρία. Ο υπολογισμός της εσωτερικής αξίας της 

μετοχής μας δίνει την δυνατότητα να διαπιστώσουμε αν κατά την ημερομηνία της 

αποτίμησης η μετοχή ήταν σωστά τιμολογημένη (fairly valued), ή αν η μετοχή ήταν 

υπερτιμημένη ή υποτιμημένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ 

 

1.1 Γενικά 

Η ιστορία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ξεκινάει πριν από 114 χρόνια όταν στις 12 Μαΐου 1902 

ιδρύεται στην Ελλάδα η μητρική εταιρία του ομίλου Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ. Ο ΤΙΤΑΝ 

αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς τσιμέντου και δομικών 

υλικών και κατέχει εξέχουσα θέση στον κλάδο του τσιμέντου. Η επιχειρησιακή βάση 

του Τιτάνα βρίσκεται στην Ελλάδα και αναπτύσσει καθετοποιημένη παραγωγική και 

εμπορική δραστηριότητα σε 14 χώρες μέσω των θυγατρικών του εταιριών και των 

κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει. Ο Όμιλος διαθέτει 13 εργοστάσια παραγωγής 

τσιμέντου σε 10 χώρες. Επίσης, απασχολεί περισσότερους από 5.654 εργαζομένους 

συμπεριλαμβανομένων και των κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει και ο κύκλος 

εργασιών του στις 31.12.2015 ανήλθε σε €1.397.818.000
1
. 

Χάριν διοικητικής πληροφόρησης, ο Όμιλος είναι οργανωμένος σε τέσσερις 

λειτουργικούς (γεωγραφικούς) τομείς
2
: 

� Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη 

� Βόρεια Αμερική 

� Νοτιοανατολική Ευρώπη 

� Ανατολική Μεσόγειος 

Καθένας από τους παραπάνω λειτουργικούς τομείς αποτελείται από ένα σύνολο 

χωρών και οι εταιρίες του Ομίλου κατατάσσονται σ’ αυτούς με κριτήριο τη 

γεωγραφική τους θέση. 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών 

του Τιτάνα ανά λειτουργικό τομέα για το έτος 2015. 

                                                           
1
 http://www.titan.gr/ 

2
 Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν, Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2015), 

σελίδα 102. 



 

Διάγραμμα 1.1: Κύκλος Εργασιών Ομίλου ΤΙΤΑΝ έτους 2015 ανά Λειτουργικό Τομέα

 

1.2 Δραστηριότητες το

Οι κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι οι ακόλουθοι:

� Παραγωγή τσιμέντου, 

� Διακίνηση και διανο

� Παραγωγή ξηρών κονιαμάτων

� Επεξεργασία και βιομηχανική αξιοποίηση ιπτά

ηλεκτροπαραγωγής

Στο παρακάτω διάγραμμα

Τιτάνα ανά επιχειρησιακή δραστηριότητα για τ

Διάγραμμα 1.2: Κύκλος Εργασιών Ομίλου ΤΙΤΑΝ έτους 2015 ανά Επιχειρησιακή Δραστηριότητα

 

 

                                                          
3
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Κύκλος Εργασιών Ομίλου ΤΙΤΑΝ έτους 2015 ανά Λειτουργικό Τομέα

του Ομίλου ΤΙΤΑΝ 

Οι κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι οι ακόλουθοι:

Παραγωγή τσιμέντου, αδρανών υλικών και έτοιμου σκυροδέματος 

διανομή τσιμέντου 

Παραγωγή ξηρών κονιαμάτων και τσιμεντόλιθων 

Επεξεργασία και βιομηχανική αξιοποίηση ιπτάμενης τέφρας σταθμών 

ηλεκτροπαραγωγής
3
. 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του 

επιχειρησιακή δραστηριότητα για το έτος 2015. 

Κύκλος Εργασιών Ομίλου ΤΙΤΑΝ έτους 2015 ανά Επιχειρησιακή Δραστηριότητα

                   

group/group-profile/ 
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1.3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ 

Ο ΤΙΤΑΝ θέτει ως κυρίαρχο στόχο του την ανάπτυξή του «ως ανεξάρτητη πολυ-

περιφερειακή δύναμη στη διεθνή αγορά των δομικών υλικών, συνδυάζοντας την 

επιχειρηματική ικανότητα και ανταγωνιστικότητα με το σεβασμό για τον άνθρωπο, 

την κοινωνία και το περιβάλλον» (Ιστοσελίδα ΤΙΤΑΝ)
4
. 

Για να επιτύχει μακροπρόθεσμα τους στόχους και τις επιδιώξεις του ο 

Όμιλος εφαρμόζει την εταιρική του στρατηγική, η οποία είναι σταθερά 

προσηλωμένη στις ακόλουθες αρχές και προτεραιότητες
5
: 

� Καθετοποίηση των δραστηριοτήτων 

� Γεωγραφική διαφοροποίηση 

� Συνεχής βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

� Επικέντρωση στο ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου και στην Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη. 

 

1.4 Εταιρικές Αξίες 

Οι εταιρικές αξίες πάνω στις οποίες στηρίζεται η λειτουργία του Ομίλου είναι οι 

παρακάτω
6
: 

� Ακεραιότητα: διαφάνεια και αξιοπιστία, ακολουθούνται ηθικές 

επιχειρηματικές πρακτικές, άμεση και ανοιχτή επικοινωνία. 

� Γνώση: απόκτηση υψηλής κατάρτισης σε όλους τους τομείς, εμπλουτισμός 

της εταιρικής γνώσης, και επιδίωξη αριστείας στις βασικές ικανότητες. 

� Δέσμευση έναντι των στόχων: ξεκάθαροι στόχοι, δημιουργία αξίας για τους 

μετόχους, επιδίωξη υψηλών προτύπων. 

� Αξία στον πελάτη: επιδίωξη ικανοποίησης των αναγκών των πελατών, 

αναζήτηση πρωτοποριακών λύσεων, παροχή προϊόντων και υπηρεσιών 

υψηλής ποιότητας. 

                                                           
4
 http://www.titan.gr/el/titan-group/governing-objective/ 

5
 Όµιλος Α.Ε. Τσιµέντων Τιτάν, Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2015), 

σελίδα 7. 
6
 http://www.titan.gr/el/titan-group/corporate-values/  
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� Συνεχής βελτίωση: ενθάρρυνση πρωτοβουλιών και ανταπόκριση στις 

διάφορες προκλήσεις. 

� Εταιρική κοινωνική ευθύνη: σύμπραξη με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, 

προτεραιότητα στην ασφάλεια της εργασίας, και στόχευση στη βιώσιμη 

ανάπτυξη. 

 

1.5 Διάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ 

Το μετοχικό κεφάλαιο της μητρικής εταιρίας την 31
η
 Δεκεμβρίου 2015 ανερχόταν σε 

€338.530.112 διαιρούμενο σε 84.632.528 μετοχές, με ονομαστική αξία €4 η κάθε 

μία, εκ των οποίων οι 77.063.568 μετοχές είναι κοινές και αντιπροσωπεύουν το 

91,057% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και οι 7.568.960 μετοχές 

είναι προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου και αντιπροσωπεύουν περίπου το 

υπόλοιπο 8,943% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της
7
. Το σύνολο των 

μετοχών της εταιρίας είναι ονομαστικές και εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην 

Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Σύμφωνα με την σύνοψη του Ενιαίου Ετήσιου Απολογισμού του Ομίλου 

ΤΙΤΑΝ του 2015 οι μετοχές του συμπεριλαμβάνονται στον Δείκτη Μεγάλης 

Κεφαλαιοποίησης FTSE/ATHEX Large Cap Index, στον Δείκτη Αναδυόμενων Αγορών 

MSCI και από το μήνα Μάρτιο του 2016 στον Δείκτη FTSE Αναδυόμενων Αγορών
8
. 

Στα επόμενα δύο διαγράμματα απεικονίζεται η μετοχική σύνθεση των 

κοινών και των προνομιούχων μετοχών του Τιτάνα
9
. 

 

                                                           
7
 Όµιλος Α.Ε. Τσιµέντων Τιτάν, Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2015), 

σελίδα 17. 
8
 ΤΙΤΑΝ, Σύνοψη Ενιαίου Ετήσιου Απολογισμού 2015, σελίδα 17. 

9
 Πηγή Πληροφοριών:  http://ir.titan.gr/titan/app/cms?lang=el&page=metoxiki.synthesi 
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Διάγραμμα 1.3: Μετοχική Σύνθεση Κοινών Μετοχών (ΤΙΤΚ) της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ στις 31.12.2015 

 

Διάγραμμα 1.4: Μετοχική Σύνθεση Προνομιούχων Μετοχών (TITP) της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ στις 31.12.2015 

 

1.6 Λόγοι της επιτυχημένης πορείας του Τιτάνα 

Ο ΤΙΤΑΝ διαγράφει διαχρονικά μια επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία και αυτό 

οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως ενδεικτικά είναι: 

� η εφαρμογή των πιο σύγχρονων τεχνολογιών, 

� η εφαρμογή των πιο σύγχρονων μεθόδων έρευνας – παραγωγής και 

εμπορίας - διακίνησης προϊόντων, 

� το υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό του, 

� η συνεχής αναβάθμιση της τεχνογνωσίας του, 

� η συστηματική έρευνα, 

� το ευέλικτο και αποτελεσματικό σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης
10

. 

 

1.7 ΤΙΤΑΝ και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ αναγνωρίζει έμπρακτα την αλληλεξάρτηση μεταξύ της κοινωνίας 

και των επιχειρήσεων και για τον λόγο αυτό δίνει μεγάλη βαρύτητα στην Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη. Η δέσμευσή του για την Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη πραγματοποιείται με διάφορες πρωτοβουλίες, πρακτικές και 

δραστηριότητες των οποίων ηγείται, καθώς και με τη συμμετοχή του ως ενεργό 

μέλος σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο ΤΙΤΑΝ: 

                                                           
10

 http://www.titan.gr/el/titan-group/group-profile/ 
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� Το 2002 υπέγραψε το Οικουμενικό Σύμφωνο του Οργανισμού Ηνωμένων 

Εθνών το οποίο αποσκοπεί στη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων, 

των ανθρώπινων δικαιωμάτων, την αντιμετώπιση της διαφθοράς και την 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.  Αξίζει να τονιστεί ότι είναι η πρώτη 

Εταιρία στην Ελλάδα που συμμετέχει στο Σύμφωνο. 

� Συμμετέχει από το 2004 στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική 

Ευθύνη (CSR Europe). 

� Συμμετέχει στο Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Συμβούλιο για τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη (WBCSD), και στην πρωτοβουλία του τελευταίου για τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη στον Κλάδο του Τσιμέντου (CSI). 

� Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
11

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 http://www.titan.gr/el/titan-group/group-profile/ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 2006-2015 

 

2.1 Γενικά 

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 2006-2015 εξακολούθησε να είναι 

επικεντρωμένος στην επίτευξη του πρωταρχικού του στόχου, ωστόσο, η πορεία και 

οι οικονομικές του επιδόσεις επηρεάστηκαν σημαντικά από τη μείωση της ζήτησης 

δομικών υλικών που προήλθε αρχικά το 2007 από την πτωτική πορεία της αγοράς 

κατοικίας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και από το 2008 και έπειτα από 

την οικονομική κρίση που ξέσπασε στην παγκόσμια οικονομία. Επίσης κατά τη 

διάρκεια της περιόδου ο Όμιλος αντιμετώπισε διάφορες προκλήσεις και κινδύνους 

όπως η πολιτική αστάθεια που επικρατούσε στην Αίγυπτο, καθώς και η επιβολή 

κεφαλαιακών ελέγχων (Capital Controls) που βρίσκονται σε ισχύ από τον Ιούνιο του 

2015 στην Ελλάδα. Εξαιτίας των ανωτέρω τα χαρακτηριστικά μεγέθη του Ομίλου 

επηρεάστηκαν σημαντικά όπως φαίνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί. 

 

Διάγραμμα 2.1: Χαρακτηριστικά Μεγέθη Ομίλου ΤΙΤΑΝ (2006-2015)
12

 

                                                           
12

 Πρέπει να σημειωθεί ότι όσα ποσά αναπροσαρμόστηκαν λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής ή για 
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Παρά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις με τις οποίες ο ΤΙΤΑΝ βρέθηκε 

αντιμέτωπος κατά την διάρκεια της δεκαετίας 2006-2015 κατάφερε να πετύχει 

ιστορικά υψηλά επίπεδα πωλήσεων για τα κύρια προϊόντα του. Τα παρακάτω τρία 

διαγράμματα απεικονίζουν την εξέλιξη του όγκου πωλήσεων των κύριων προϊόντων 

του Τιτάνα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 2006-2015. 

 

Διάγραμμα 2.2: Πωλήσεις Τσιμέντου & Συναφών Υλικών Ομίλου ΤΙΤΑΝ (συμπεριλαμβανομένων και των 

πωλήσεων των κοινοπραξιών) 2006-2015 

 

Κατά την περίοδο 2006-2015 οι πωλήσεις τσιμέντου και συναφών υλικών 

του Ομίλου συμπεριλαμβανομένων και των πωλήσεων των κοινοπραξιών στις 

οποίες συμμετέχει, ανήλθαν συνολικά σε 163,3 εκατομμύρια τόνους. Ο Όμιλος το 

2010 μεγιστοποίησε τις πωλήσεις τσιμέντου και συναφών υλικών για την 

εξεταζόμενη χρονική περίοδο οι οποίες ανήλθαν σε 17,4 εκατομμύρια τόνους. 

 

Διάγραμμα 2.3: Πωλήσεις Έτοιμου Σκυροδέματος Ομίλου ΤΙΤΑΝ (2006-2015) 

 

Οι πωλήσεις έτοιμου σκυροδέματος του Ομίλου στην διάρκεια της δεκαετίας 

ανήλθαν συνολικά σε 43,9 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Παρατηρούμε ότι με την 
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πάροδο των ετών οι πωλήσεις έτοιμου σκυροδέματος διαγράφουν πτωτική πορεία 

και από το 2014 και μετά αρχίζουν να ανακάμπτουν. 

 

Διάγραμμα 2.4: Πωλήσεις Αδρανών Υλικών Ομίλου ΤΙΤΑΝ 2006-2015 

 

Οι συνολικές πωλήσεις αδρανών υλικών του Ομίλου κατά την δεκαετία 

2006-2015 ανήλθαν σε 149 εκατομμύρια τόνους. Εξαιτίας μειωμένης ζήτησης 

δομικών υλικών κατά τη συγκεκριμένη περίοδο οι πωλήσεις αδρανών υλικών, όπως 

είναι εμφανές από το ανωτέρω διάγραμμα, άρχισαν να μειώνονται και 

ελαχιστοποιήθηκαν το 2012 φθάνοντας τους 10,8 εκατομμύρια τόνους και 

συγκριτικά με το 2006 βρισκόταν κάτω από το ήμισυ των πωλήσεων εκείνου του 

έτους. Ωστόσο, από το 2013 και μετά άρχισαν να ανακάμπτουν. 

 

2.2 Εξέταση της πορείας του Ομίλου ΤΙΤΑΝ (2006-2015)  

Το 2006 τα αποτελέσματα του Ομίλου βρισκόταν σε εντυπωσιακά επίπεδα 

ευνοημένα από τις συνθήκες που επικρατούσαν στη παγκόσμια αγορά δομικών 

υλικών, αφού αυτή τη χρονιά οι πωλήσεις των κύριων προϊόντων του ανήλθαν σε 

ιστορικά υψηλά επίπεδα. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 2006 ανήλθε στο 

€1.568.109.000 ενισχυμένος κατά 16,87% έναντι του 2005, τα λειτουργικά κέρδη 

προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 23,51% και ανήλθαν 

σε €480.671.000, και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα 

μειοψηφίας κατέγραψαν σημαντική άνοδο 23,35% φτάνοντας τα €259.185.000
13

. 

Το καθαρό μέρισμα που διανεμήθηκε στους μετόχους της Εταιρίας και 

αντιστοιχούσε στα κέρδη του 2006 ήταν €0,75 ανά μετοχή. 

                                                           
13

 ΤΙΤΑΝ, Γενικός Απολογισμός και Ετήσιο Δελτίο 2006, σελίδα 12. 
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Διάγραμμα 2.5: Χαρακτηριστικά μεγέθη Ομίλου 2005-2006 

 

Ο ΤΙΤΑΝ υλοποιώντας την στρατηγική του επεκτείνει διαρκώς τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες εκτός Ελλάδος, φθάνοντας το 2006 μόλις το 

39% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών του, καθώς και το 40% των λειτουργικών 

κερδών του προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) να προέρχονται από 

δραστηριότητες στην Ελλάδα, έναντι 44% και 59% αντίστοιχα το 2001
14

. 

Κατά τη διάρκεια του έτους ο ΤΙΤΑΝ διέθεσε συνολικά €236 εκατομμύρια για 

εξαγορές εταιριών και επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, με σκοπό κυρίως τον 

εκσυγχρονισμό και την επέκταση των εγκαταστάσεών του, όπως επίσης και τη 

βελτίωση της αποδοτικότητάς του
15

. Ειδικότερα, εξαγόρασε τρεις εταιρίες 

παραγωγής τσιμεντόλιθων και παρασκευής έτοιμου σκυροδέματος στη Φλόριντα 

των Ηνωμένων Πολιτειών, εγκαινίασε στο Newark νέο σταθμό εισαγωγής 

τσιμέντου, και στο τέλος του έτους ολοκλήρωσε τον εκσυγχρονισμό και την αύξηση 

της δυναμικότητας του εργοστασίου Zlatna που βρίσκεται στην Βουλγαρία
16

. Ο 

Όμιλος κατάφερε μέχρι το τέλος του 2006 να μειώσει το χρέος του και 

συγκεκριμένα μέχρι το τέλος του έτους ο καθαρός δανεισμός του ήταν μειωμένος 

κατά €67 εκατομμύρια έναντι του 2005. 

Το 2007 χαρακτηρίστηκε ως ένα πολύ δύσκολο έτος για τον Όμιλο κι αυτό 

οφείλεται κατά κύριο λόγο στις δυσμενείς εξελίξεις που προέκυψαν στην 

αμερικανική αγορά και πιο συγκεκριμένα στην πολιτεία της Φλόριντα. Η ζήτηση 

δομικών υλικών στις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκε αρκετά εξαιτίας της καθοδικής 

                                                           
14

 ΤΙΤΑΝ, Γενικός Απολογισμός και Ετήσιο Δελτίο 2006, σελίδα 22.  
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 Όπως παραπάνω, σελίδα 23. 
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 Όπως παραπάνω, σελίδα 12. 
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πορείας που διέγραψε το 2007 η αγορά κατοικίας. Παρόλο αυτά, ο Όμιλος 

ευνοήθηκε από τα θετικά αποτελέσματα των υπόλοιπων γεωγραφικών τομέων και 

σημείωσε τελικά αξιόλογες επιδόσεις. Από το Διάγραμμα 2.1 παραπάνω 

παρατηρούμε ότι ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 2007 μειώθηκε κατά 4,54% 

έναντι του 2006 και έφθασε το €1.496.915.000, τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, 

φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν κατά 10,97% και διαμορφώθηκαν σε 

€427.926.000 (αναπροσαρμοσμένο), και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και 

δικαιώματα μειοψηφίας σημείωσαν πτώση της τάξης του 7,5% έναντι του 2006 και 

έφθασαν τα €239.739.000. Αξίζει να τονίσουμε ότι τα καθαρά κέρδη μετά από 

φόρους ευνοήθηκαν έναντι του 2006 χάριν της φορολογικής πρόβλεψης που είχε 

σχηματιστεί κατά το έτος εκείνο και αφορούσε τη μη αποδοχή αφορολόγητων 

αποθεματικών που είχαν σχηματιστεί τη διετία 2003-2004
17

. Το μέρισμα που 

διανεμήθηκε στους μετόχους της εταιρίας και αφορούσε τα κέρδη του 2007 ήταν 

ίσο με €0,75 ανά μετοχή. 

Ο Όμιλος το 2007 επένδυσε €400 εκατομμύρια σε εξαγορές εταιριών και σε 

επενδύσεις ανάπτυξης, και συνολικά το ποσό που επενδύθηκε κατά τη διάρκεια του 

έτους έφτασε περίπου τα €500 εκατομμύρια, και ως εκ τούτου ο καθαρός 

δανεισμός του αυξήθηκε κατά €242 εκατομμύρια έναντι του 2006
18

. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε ότι ο ΤΙΤΑΝ με τις ανωτέρω επενδυτικές δαπάνες εξαγόρασε δύο 

μονάδες παρασκευής σκυροδέματος της εταιρίας S&W στις Ηνωμένες Πολιτείες, και 

ξεκίνησε να κατασκευάζει νέο κλίβανο στο εργοστάσιο Beni Suef στην Αίγυπτο και 

νέο εργοστάσιο στην Αλβανία  παραγωγικής ικανότητας 1,5 εκατομμυρίων τόνων το 

καθένα
19

. 

Εξαιτίας της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης που ξέσπασε το 2007 

και η οποία στη συνεχεία επηρέασε αρνητικά την παγκόσμια οικονομία οδηγώντας 

την το 2008 σε ύφεση, τα δεδομένα στην αγορά άλλαξαν σημαντικά. Το 2008 τα 

οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου μειώθηκαν, ο ΤΙΤΑΝ προσαρμόστηκε στα νέα 

δεδομένα που επικρατούσαν εκείνη την περίοδο και επαναπροσδιόρισε τις 
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 ΤΙΤΑΝ, Γενικός Απολογισµός και Ετήσιο ∆ελτίο 2007, σελίδα 32. 
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 Όπως παραπάνω. 
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 Όπως παραπάνω, σελίδα 9. 
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προτεραιότητές του. Η κερδοφορία του το έτος αυτό επηρεάστηκε σημαντικά από 

τη μειωμένη κατανάλωση τσιμέντου στην Ελλάδα, τη μειωμένη ζήτηση δομικών 

υλικών στην αμερικανική αγορά και την αύξηση των τιμών που παρατηρήθηκε στα 

στερεά καύσιμα
20

. 

Παρότι ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Τιτάνα το 2008 αυξήθηκε κατά 

5,45% έναντι του 2007 φτάνοντας το €1.578.458.000, ωστόσο εξαιτίας των 

παραγόντων που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο τα λειτουργικά 

κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν κατά 11,19% 

φθάνοντας τα €380.052.000, καθώς και τα καθαρά κέρδη του μετά από φόρους και 

δικαιώματα μειοψηφίας υποχώρησαν επίσης κατά 13,15% και διαμορφώθηκαν στα 

€208.224.000. Το μέρισμα που διανεμήθηκε στους μετόχους της εταιρίας και 

αφορούσε τα κέρδη του 2008 ήταν ίσο με €0,42 ανά μετοχή και ήταν σύμφωνα με 

το νόμο το ελάχιστο υποχρεωτικό μέρισμα που έπρεπε να διανεμηθεί, 

αντικατοπτρίζοντας την πρόθεση του Τιτάνα να διατηρήσει υψηλή ρευστότητα για 

να δύναται να αντιμετωπίσει τις διάφορες προκλήσεις που θα προέκυπταν κατά τη 

διάρκεια του επόμενου έτους
21

. 

Ο ΤΙΤΑΝ το 2008 επένδυσε συνολικά €587 εκατομμύρια για να  

εκσυγχρονίσει τις εγκαταστάσεις του και για να διευρύνει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες. Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες απ’ τις πιο σημαντικές 

επενδύσεις του Ομίλου για το 2008: 

• η εξαγορά του 50% της τουρκικής εταιρίας Adocim Cimento,  

• η εξαγορά του υπολοίπου 50% της κοινοπρακτικής επιχείρησης στην 

Αίγυπτο, 

• η απόκτηση επιπλέον μεριδίου 22% της θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου στη 

Σερβία.   

• η συνέχιση της κατασκευής της νέας γραμμής παραγωγής στην Αίγυπτο και 

του νέου εργοστασίου στην Αλβανία
22

. 
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Από το συνολικό ποσό που επενδύθηκε κατά τη διάρκεια του 2008 τα €378 

εκατομμύρια διατέθηκαν για τις εξαγορές που πραγματοποιήθηκαν. Λόγω των 

υψηλών επενδυτικών δαπανών του Ομίλου ο καθαρός δανεισμός του 

διαμορφώθηκε στο τέλος του έτους σε €1.114 εκατομμύρια, αυξημένος κατά €545 

εκατομμύρια έναντι του προηγούμενου έτους. Επίσης, το κόστος χρηματοδότησης 

του Ομίλου ανήλθε σε €52 εκατομμύρια έχοντας σημειώσει αύξηση 51% έναντι του 

2007
23

. 

Το 2008 η πιστοληπτική ικανότητα του Τιτάνα υποβαθμίστηκε δύο φορές 

από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor’s, αρχικά τον Ιούλιου από 

ΒΒΒ σε ΒΒΒ- και έπειτα το Νοέμβριο από ΒΒΒ- σε ΒΒ+, κάτι που συνέβη στην 

πλειοψηφία των εταιριών του κλάδου παγκοσμίως
24

. 

Το 2009 ο ΤΙΤΑΝ επηρεάστηκε από την ύφεση που επικρατούσε στην 

παγκόσμια οικονομία και η ζήτηση των προϊόντων του μειώθηκε από 25% μέχρι 

35% στους τρεις από τους τέσσερις γεωγραφικούς τομείς που αυτός 

δραστηριοποιείται, και πιο συγκεκριμένα στις ΗΠΑ, στην Ελλάδα, και στην 

Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αντιθέτως, ο γεωγραφικός τομέας της Ανατολικής 

Μεσογείου και συγκεκριμένα η Αίγυπτος σημείωσε υψηλή ανάπτυξη
25

. 

Όπως παρατηρούμε στο Διάγραμμα 2.1 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών 

μειώθηκε κατά 13,8% έναντι του 2008 φθάνοντας το €1.360.571.000, τα 

λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν κατά 

12,46% και ήταν ίσα με €332.695.000 (αναπροσαρμοσμένο), και τα καθαρά κέρδη 

μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας σημείωσαν πτώση 40,74% 

φθάνοντας τα €123.393.000. Εάν λάβουμε υπ’ όψιν ότι η σύγκριση μεγέθους των 

καθαρών κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του 2009 με τα 

αντίστοιχα του προηγούμενου έτους επηρεάζεται από την έκτακτη εισφορά 

κοινωνικής ευθύνης η οποία επιβλήθηκε βάσει του Ν.3808/09 στον Όμιλο κατά το 

έτος αυτό συνολικού ποσού €10,9  εκατομμυρίων επειδή τα κέρδη του το 2008 

υπερέβαιναν τα €5 εκατομμύρια, και από την έκτακτη θετική φορολογική επίδραση 
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€22,6 εκατομμυρίων που είχε ο ΤΙΤΑΝ το 2008, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους 

και δικαιώματα μειοψηφίας σημείωσαν πτώση 27,6% έναντι του 2008 και 

διαμορφώθηκαν σε €134,3 εκατομμύρια
26

. Το μέρισμα που διανεμήθηκε στους 

μετόχους της εταιρίας και αφορούσε τα κέρδη του 2009 ήταν €0,18 ανά μετοχή. 

Ο ΤΙΤΑΝ ήδη από τα τέλη του προηγούμενου έτους προσπάθησε να μειώσει τον 

δανεισμό του λαμβάνοντας αυστηρά μέτρα για τον έλεγχο των κεφαλαιακών 

δαπανών, για τη μείωση του κόστους, για την αύξηση της ρευστότητας και των 

ταμειακών ροών, καθώς και για τον περιορισμό των αναγκών του για κεφάλαιο 

κίνησης. Έτσι, ο Όμιλος κατάφερε να περιορίσει τις επενδυτικές και κεφαλαιακές 

του δαπάνες στο ποσό των €180,5 εκατομμυρίων και το κεφάλαιο κίνησης κατά €73 

εκατομμύρια. Ως εκ τούτου, μέχρι το τέλος του 2009 μείωσε τον καθαρό δανεισμό 

του στα €971 εκατομμύρια, δηλαδή €143 εκατομμύρια λιγότερο έναντι του 

προηγούμενου έτους
27

. 

Τον Ιούλιο του ιδίου έτους ο Τιτάνας ολοκλήρωσε τη διάθεση Ευρωομολογιών 

τετραετούς διάρκειας και συνολικής ονομαστικής αξίας €200 εκατομμυρίων, οι 

οποίες διαπραγματεύονταν στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου
28

. Επίσης, 

σημαντική εξέλιξη για τον Όμιλο ήταν η ολοκλήρωση το Νοέμβριο του 2009 της 

κατασκευής της νέας γραμμής παραγωγής στην Αίγυπτο η οποία είχε ξεκινήσει από 

το 2007. 

Το 2009 ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor’s 

εξακολουθούσε να αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του Τιτάνα ως ΒΒ+, και 

επίσης αναβάθμισε τις προοπτικές του δύο φορές εντός του έτους, αρχικά στο 

πρώτο τρίμηνο από αρνητικές σε σταθερές και στο τέταρτο τρίμηνο από σταθερές 

σε θετικές
29

. 

Το 2010 στις περισσότερες αγορές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος η ζήτηση 

δομικών υλικών εξακολουθούσε να μειώνεται ή να διατηρείται σε εξαιρετικά 

χαμηλά επίπεδα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της παρατεταμένης ύφεσης 
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στην αγορά κατοικίας. Ωστόσο, στην Ανατολική Μεσόγειο τα πράγματα είναι 

διαφορετικά λόγω της μεγάλης ανάπτυξης που παρατηρείται στην Τουρκία και την 

Αίγυπτο
30

. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια του έτους ο 

ΤΙΤΑΝ κατάφερε ωστόσο να διατηρήσει την απόδοσή του σταθερή. 

Από το Διάγραμμα 1.2 γίνεται αντιληπτό ότι ο ενοποιημένος κύκλος 

εργασιών μειώθηκε οριακά κατά 0,74% έναντι του προηγούμενου έτους φθάνοντας 

τo €1.350.488.000, τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων 

(EBITDA) υποχώρησαν κατά 5,29% και έφθασαν τα €315.085.000 

(αναπροσαρμοσμένο), και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα 

μειοψηφίας κατέγραψαν πτώση 16,47% συγκριτικά με το 2009 φθάνοντας τα 

€103.075.000 (αναπροσαρμοσμένο). Στην μείωση των οικονομικών αποτελεσμάτων 

του Ομίλου συνετέλεσαν οι αυξημένες κατά €19,4 εκατομμύρια προβλέψεις για 

επισφάλειες έναντι του 2009, καθώς επίσης και οι υψηλότερες αποσβέσεις, τα 

υψηλότερα χρηματοοικονομικά έξοδα και δικαιώματα μειοψηφίας. Αξίζει να 

τονιστεί ότι πριν τον σχηματισμό των προβλέψεων τα λειτουργικά κέρδη του 

Ομίλου ήταν περίπου ίσα μ’ αυτά του προηγούμενου έτους
31

. 

Το μέρισμα που διανεμήθηκε στους μετόχους της εταιρίας και αφορούσε τα 

κέρδη του 2010 ήταν €0,08 ανά μετοχή, καθώς επίσης διανεμήθηκαν στους 

μετόχους και ειδικά αποθεματικά που είχαν ήδη φορολογηθεί και για τα οποία 

είχαν εξαντληθεί οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας και των μετόχων της και 

αντιστοιχούσαν σε €0,10 ανά μετοχή
32

. 

Ο ΤΙΤΑΝ το 2010 για μια ακόμη χρονιά κατάφερε να βελτιώσει την καθαρή 

δανειακή του θέση κατά €194 εκατομμύρια φθάνοντας τα €777 εκατομμύρια στο 

τέλος του έτους. Σ’ αυτό συνετέλεσε το γεγονός ότι ο Όμιλος κατάφερε να 

δημιουργήσει ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους €195 εκατομμυρίων προερχόμενες 

από τις επιχειρησιακές του λειτουργίες μέσω του αυστηρού ελέγχου του κεφαλαίου 

κίνησης και της ιεράρχησης των κεφαλαιουχικών του δαπανών. Λόγω της 

ολοκλήρωσης του νέου εργοστασίου στην Αλβανία και της νέας γραμμής 
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παραγωγής στην Αίγυπτο, ο Όμιλος κατάφερε να περιορίσει κατά €93 εκατομμύρια 

τις κεφαλαιουχικές του δαπάνες, συνεχίζοντας ωστόσο να επενδύει τα απαραίτητα 

κεφάλαια για την διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς του, την προστασία του 

φυσικού περιβάλλοντος και την ασφάλεια των εργαζομένων
33

. 

Σύμφωνα με τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard and Poor’s το 

2010 η πιστοληπτική ικανότητα του Τιτάνα εξακολουθούσε να διατηρείται στην 

βαθμίδα ΒΒ+ όπως και το 2009, όμως τον Δεκέμβριο προχώρησε στην υποβάθμιση 

των προοπτικών του σε αρνητικές, αφού προηγουμένως είχε υποβαθμίσει τις 

προοπτικές της Ελλάδας
34

. 

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου το 2011 υποχώρησαν σημαντικά 

εξαιτίας της συνεχιζόμενης ύφεσης στην ελληνική οικονομία, της χαμηλής 

κατασκευαστικής δραστηριότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες και της πολιτικής 

αστάθειας στην Αίγυπτο, όμως θετική επίδραση στα αποτελέσματα άσκησαν οι 

αναπτυσσόμενες αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Τουρκίας. Πιο 

συγκεκριμένα, όπως παρατηρούμε στο Διάγραμμα 2.1 ο ενοποιημένος κύκλος 

εργασιών του Τιτάνα μειώθηκε κατά 19,18% συγκριτικά με το 2010 και έφτασε το 

€1.091.404.000 και τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 

υποχώρησαν κατά 22,54% φθάνοντας τα €244.058.000 (αναπροσαρμοσμένο). Αξίζει 

να σημειωθεί ότι στη μείωση των λειτουργικών κερδών πλέον των παραγόντων που 

αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο σημαντική ήταν και η επίδραση του 

αυξημένου κόστους παραγωγής εξαιτίας της αύξησης στις τιμές των καυσίμων και η 

επιβάρυνση κατά €12 εκατομμύρια λόγω της εφαρμογής ενός σχεδίου 

αναδιοργάνωσης συνολικής διάρκειας δύο ετών που αποσκοπούσε στην μείωση 

του σταθερού κόστους με προσδοκώμενα ετήσια οφέλη €26 εκατομμυρίων. Επίσης, 

τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 

κατέγραψαν σημαντική πτώση της τάξης του 89,32% και διαμορφώθηκαν σε 

€11.011.000, επηρεαζόμενα από την απομείωση περιουσιακών στοιχείων ποσού 
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€18,7 εκατομμυρίων, καθώς και από την ενδυνάμωση του ευρώ σε σχέση με τα 

υπόλοιπα νομίσματα
35

. 

Το 2011 για πρώτη φορά έπειτα από 58 συναπτά έτη συνεχούς διανομής 

μερίσματος η Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ δεν διένειμε μέρισμα εξαιτίας των ζημιών 

συνολικού ύψους €13.278.000 που κατέγραψε κατά το έτος αυτό, καθώς και των 

δυσμενών προοπτικών για το επόμενο έτος
36

. 

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του Ομίλου για το 2011, εκτός των εξαγορών, 

ήταν μικρότερες κατά 33% έναντι του προηγούμενου έτους και ήταν ίσες με €58 

εκατομμύρια. Σ’ αυτό συνέβαλλε η ολοκλήρωση των επενδύσεων του Τιτάνα στην 

Αλβανία και την Αίγυπτο. Ακόμη, παρά τις δυσκολίες ο Όμιλος το 2011 κατάφερε να 

δημιουργήσει ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους €206 εκατομμυρίων, και έτσι 

περιόρισε κι άλλο τον καθαρό του δανεισμό κατά €69 εκατομμύρια ο οποίος 

έφθασε τα €708 εκατομμύρια στο τέλος της χρονιάς
37

. 

Η Standard & Poor’s κατά την διάρκεια του 2011 υποβάθμισε δύο φορές την 

πιστοληπτική ικανότητα του Τιτάνα. Αρχικά τον Απρίλιο από BB+ σε BB θέτοντάς τον 

ταυτόχρονα υπό καθεστώς παρακολούθησης με πιθανές αρνητικές συνέπειες, και 

ένα μήνα αργότερα μετά την υποβάθμιση της Ελλάδας, από BB σε BB- με αρνητικές 

προοπτικές. Αξίζει να τονίσουμε ότι μέχρι το τέλος του έτους ο Όμιλος δεν 

υποβαθμίστηκε περαιτέρω από την Standard & Poor’s, παρόλο που η χώρα 

υποβαθμίστηκε ακόμη δύο φόρες κατά την περίοδο εκείνη
38

. 

Το 2012 ο Όμιλος βρέθηκε αντιμέτωπος με σοβαρές προκλήσεις στις 

περισσότερες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται. Όπως φαίνεται και στο 

Διάγραμμα 2.1 ενώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 2012 αυξήθηκε έναντι του 

προηγούμενου έτους κατά 3,6% φθάνοντας τα €1.130.660.000, τα λειτουργικά 

κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν πτώση 19,76% και 

διαμορφώθηκαν σε €195.838.000. Ο Όμιλος μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα 

δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισε καθαρές ζημίες ύψους €24.516.000. Αξίζει να 
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σημειωθεί ότι ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ το 2012 κατέγραψε ζημίες για πρώτη φορά μετά το 

1951. Τα αποτελέσματα επιδεινώθηκαν εξαιτίας της κάμψης που παρατηρήθηκε 

στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της κατάρρευσης της οικοδομικής 

δραστηριότητας στη χώρα μας
39

. 

Εξαιτίας του γεγονότος ότι το 2012 η μητρική εταιρία για δεύτερη συνεχή 

χρονιά κατέγραψε καθαρές ζημίες ύψους €15.552.000, υψηλότερες κατά 

€2.274.000 από τις αντίστοιχες του προηγούμενου έτους δεν διανεμήθηκε μέρισμα 

στους μετόχους, όπως ακριβώς συνέβη και το 2011. 

Ο ΤΙΤΑΝ το 2012 για δεύτερη συνεχή χρονιά εφάρμοσε το διετές σχέδιο  

αναδιοργάνωσης, και ήδη από την αρχή της εφαρμογής αυτού είχαν εξοικονομηθεί 

€25 εκατομμύρια. Ο Όμιλος επένδυσε εντός του 2012, εκτός των εξαγορών, ποσό 

μικρότερο κατά 11% έναντι του προηγούμενου έτους το οποίο ανήλθε συνολικά σε 

€51 εκατομμύρια. Επίσης, ο ΤΙΤΑΝ δημιούργησε ελεύθερες ταμειακές ροές που 

προέρχονταν από τις λειτουργικές του δραστηριότητες συνολικού ύψους €140 

εκατομμυρίων, και ακόμη κατάφερε να μειώσει τον καθαρό του δανεισμό 

συγκριτικά με το 2011  κατά €112 εκατομμύρια φτάνοντας τα €596 εκατομμύρια. 

Στα τέλη του 2012 ο Όμιλος είχε ισχυρή χρηματοοικονομική θέση καθώς διέθετε σε 

ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα €284 εκατομμύρια, και από διαθέσιμες 

πιστωτικές διευκολύνσεις που δεν είχε χρησιμοποιήσει €479 εκατομμύρια
40

. 

Η Standard & Poor’s τον Απρίλιο του 2012 προχώρησε στην αναβάθμιση των 

προοπτικών του Ομίλου από αρνητικές σε σταθερές λόγω της πορείας του και η 

πιστοληπτική ικανότητά του αξιολογήθηκε σε ΒΒ- όπως ίσχυε από το 2011
41

. 

Το 2013 ήταν ένα ακόμη δύσκολο έτος για τον Όμιλο παρά τις θετικές 

εξελίξεις στην αγορά κατοικίας των Ηνωμένων Πολιτειών και την συνεχιζόμενη 

ζήτηση για δομικά υλικά στην Αίγυπτο. Για μια ακόμη χρονιά η ζήτηση για δομικά 

υλικά στην Ελλάδα ήταν πολύ χαμηλή και η κατασκευαστική δραστηριότητα στις 

χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης διατηρήθηκε σε χαμηλά επίπεδα. Παρόλο 
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αυτά, οι πωλήσεις των βασικών προϊόντων του Τιτάνα το 2013 αυξήθηκαν όπως 

φαίνεται και στα διαγράμματα 2.2-2.4 της προηγούμενης ενότητας. Για πρώτη φορά 

έπειτα από εφτά χρόνια τα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου βελτιώθηκαν με 

σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες
42

. 

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €1.127.936.000 

(αναπροσαρμοσμένο) μειωμένος κατά 0,24% έναντι του προηγούμενου έτους, και 

τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 

4,84% και ανήλθαν σε €186.359.000 (αναπροσαρμοσμένο). Επίσης, τα λειτουργικά 

κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) του Ομίλου ανήλθαν σε €71.533.000 

(αναπροσαρμοσμένο) καταγράφοντας άνοδο 9,87% έναντι του 2012. Παρόλα αυτά, 

οι καθαρές ζημίες μετά από την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα 

μειοψηφίας ανήλθαν σε €36.074.000 μεγαλύτερες κατά 47,14% έναντι της 

προηγούμενης χρήσης. Αξίζει να τονίσουμε ότι τα αποτελέσματα του Ομίλου 

επιβαρύνθηκαν σημαντικά από ζημίες που οφείλονται σε συναλλαγματικές 

διακυμάνσεις
43

. 

Εξαιτίας των ζημιών ύψους €43.154.000 που παρουσίασε η μητρική εταιρία 

του Ομίλου το 2013, δεν διένειμε μέρισμα στους μετόχους της. Ωστόσο, λόγω της 

βελτιωμένης οργανικής κερδοφορίας που εμφάνισε ο Όμιλος κατά το έτος αυτό και 

του κλίματος συγκρατημένης αισιοδοξίας για το 2014, διένειμε στους μετόχους το 

ποσό των €8.463.252,80 ή €0,10 ανά μετοχή το οποίο προέρχονταν από έκτακτα 

αποθεματικά
44

. 

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του Ομίλου εκτός των εξαγορών κατά τη 

διάρκεια του 2013 ανήλθαν σε €50 εκατομμύρια, μικρότερες κατά €1 εκατομμύριο 

συγκριτικά με το 2012. Ο ΤΙΤΑΝ το έτος αυτό δημιούργησε ελεύθερες ταμειακές 

ροές που προέρχονταν από τις λειτουργικές του δραστηριότητες οι οποίες ανήλθαν 

σε €142 εκατομμύρια χάρη στην ιεράρχηση των επενδύσεων, στην βελτίωση της 

παραγωγικότητάς του και τον εξορθολογισμό των αναγκών του για κεφάλαιο 

κίνησης. Ο Όμιλος το 2013 κατάφερε να μειώσει τον καθαρό του δανεισμό κατά €57 
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εκατομμύρια έναντι του 2012, ο οποίος στο τέλος του έτους διαμορφώθηκε σε €539 

εκατομμύρια, δηλαδή κάτω από το μισό του αντίστοιχου επιπέδου του 2008
45

. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το Δεκέμβριο του 2013 η πιστοληπτική ικανότητα 

του Ομίλου αναβαθμίστηκε σε BB με σταθερή προοπτική από τον οίκο 

πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor’s
46

. 

Το 2014 ο Όμιλος ήρθε αντιμέτωπος με σημαντικές προκλήσεις, ωστόσο τα 

θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη του ενισχύθηκαν και κατέγραψε και πάλι κέρδη μετά 

από δύο συναπτά ζημιογόνα έτη. Κατά το έτος αυτό η ελληνική αγορά βελτιώθηκε, 

η αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών συνέχισε να ανακάμπτει και οι αγορές της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης έγιναν αποδοτικότερες, αντισταθμίζοντας τη μειωμένη 

κερδοφορία του Ομίλου στην Αίγυπτο. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 2014 

ανήλθε σε €1.158.414.000 αυξημένος κατά 2,7% έναντι του 2013, τα λειτουργικά 

κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν κατά 2,56% και 

έφθασαν τα €181.591.000, και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα 

μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε €30.947.000. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

ενδυνάμωση της αιγυπτιακής λίρας και του δολαρίου έναντι του ευρώ ενίσχυσαν σε 

μεγάλο βαθμό τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου
47

. 

Λόγω των καθαρών κερδών μετά από φόρους €91.724.000 που κατέγραψε η 

μητρική εταιρία το 2014, χάρη στα μερίσματα ύψους €112 εκατομμυρίων που 

εισέπραξε από αλλοδαπές θυγατρικές εταιρίες, καθώς και των θετικών προοπτικών 

για το μέλλον, για πρώτη φορά έπειτα από τρία έτη διανεμήθηκε και πάλι μέρισμα 

στους μετόχους συνολικού ύψους €12.694.879,20 ή €0,15 ανά μετοχή. Επίσης, 

διανεμήθηκε στους μετόχους το ποσό των €12.694.879,20 ή €0,15 ανά μετοχή που 

προερχόταν από ειδικά αποθεματικά
48

.  

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του Ομίλου κατά το έτος αυτό ανήλθαν σε €82 

εκατομμύρια και ήταν υψηλότερες έναντι των προηγούμενων ετών, κατά κύριο 

λόγο εξαιτίας των επενδύσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αίγυπτο, όπως και 
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των υψηλότερων αναγκών του σε κεφάλαιο κίνησης. Ο ΤΙΤΑΝ το 2014 κατάφερε να 

δημιουργήσει ελεύθερες ταμειακές ροές από τις λειτουργικές του δραστηριότητες 

συνολικού ύψους €90 εκατομμυρίων
49

. 

Η μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα του Ομίλου επιβεβαιώθηκε σε 

ΒΒ με σταθερή προοπτική απ’ τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης  Standard & 

Poor’s τον Ιούνιο του 2014. Τον επόμενο μήνα ο Όμιλος εξέδωσε ομολογιακό δάνειο 

ύψους €300 εκατομμυρίων μέσω της θυγατρικής του εταιρίας Titan Global Finance 

PLC με ετήσιο επιτόκιο 4,25%, και τα κεφάλαια που άντλησε μέσω αυτού τα 

χρησιμοποίησε κατά κύριο λόγο για να αναχρηματοδοτήσει τον υπάρχοντα 

δανεισμό του. Ο καθαρός δανεισμός του Τιτάνα στο τέλος της χρονιάς 

διαμορφώθηκε σε €541 εκατομμύρια, μεγαλύτερος κατά €32 εκατομμύρια από τον 

αντίστοιχο του προηγούμενου έτους. Στο τέλος του 2014 ο ΤΙΤΑΝ διέθετε 

πιστωτικές γραμμές συνολικού ποσού €1.180 εκατομμυρίων που διασφάλιζαν τις 

ανάγκες του σε κεφάλαια, καθώς επίσης και την ρευστότητά του
50

. 

Το 2015 ο κατασκευαστικός κλάδος στην Ελλάδα για ακόμη μια χρονιά 

συνεχίζει να βρίσκεται σε βαθιά ύφεση και το καλοκαίρι του ίδιου έτους δέχτηκε 

επιπλέον τις αρνητικές επιδράσεις της επιβολής των capital controls και της  

συνεχιζόμενης συρρίκνωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων
51

. Ωστόσο, ο ΤΙΤΑΝ 

κατά το έτος αυτό λόγω της αύξησης των πωλήσεων και της κερδοφορίας των 

δραστηριοτήτων του στις Ηνωμένες Πολιτείες κατάφερε να επιτύχει ισχυρά 

αποτελέσματα
52

. Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 2.1 το 2015 

ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών σημείωσε άνοδο 20,67% έναντι του 2014 και 

έφθασε τα €1.397.818.000, τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και 

αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκαν κατά 19,18% φθάνοντας τα €216.422.000, και 

τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 

9,07% και διαμορφώθηκαν στα €33.754.000. Το μέρισμα που διανεμήθηκε στους 
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μετόχους του Τιτάνα και αντιστοιχούσε στα κέρδη του 2015 ήταν ίσο με 

€25.390.000, το οποίο αναλογεί σε €0,30 ανά μετοχή. 

Ο Όμιλος κατά τη διάρκεια του έτους επένδυσε €173 εκατομμύρια 

αποσκοπώντας στη στήριξη της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του στις Ηνωμένες 

Πολιτείες, στην εκμετάλλευση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, και στη 

διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας των εργοστασίων του που βρίσκονται στην 

Αίγυπτο. Στο τέλος του 2015 ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε €621 

εκατομμύρια και συγκριτικά με το 2014 ήταν αυξημένος κατά €80 εκατομμύρια, 

κυρίως λόγω των αυξημένων επενδύσεων κατά το έτος αυτό, της εξαγοράς 

μειοψηφικής συμμετοχής στην θυγατρική εταιρία Antea που δραστηριοποιείται 

στην Αλβανία και της ενδυνάμωσης του δολαρίου
53

. Ο ΤΙΤΑΝ κατάφερε κατά τη 

διάρκεια του έτους να δημιουργήσει θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές οι οποίες 

ανήλθαν σε €64 εκατομμύρια έναντι €90 εκατομμυρίων το προηγούμενο έτος
54

.  

Η πιστοληπτική ικανότητα του Ομίλου επιβεβαιώθηκε από την Standard & 

Poor’s τον Ιούνιο του 2015 σε ΒΒ με ταυτόχρονη αναβάθμιση της προοπτικής του 

από σταθερή σε θετική
55

. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 

 

3.1 Γενικά 

Στο κεφάλαιο αυτό θα μελετήσουμε ορισμένους χρηματοοικονομικούς δείκτες του 

Ομίλου Τιταν προκειμένου να κατανοήσουμε την χρηματοοικονομική κατάσταση 

του κατά την δεκαετία 2006-2015. 

Υπάρχουν οι ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες χρηματοοικονομικών δεικτών: 

� Δείκτες Ρευστότητας 

� Δείκτες Δραστηριότητας 

� Δείκτες Χρέους ή Μόχλευσης 

� Δείκτες Κερδοφορίας ή Αποδοτικότητας
56

. 

 

3.2 Δείκτες Ρευστότητας 

Οι δείκτες ρευστότητας μετρούν την ικανότητα που έχει μια επιχείρηση να 

ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της που λήγουν εντός της τρέχουσας χρήσης, 

όπως και στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Εναλλακτικά, οι δείκτες αυτοί 

δύνανται να χρησιμοποιηθούν για να αξιολογηθεί η βραχυπρόθεσμη 

χρηματοοικονομική δυνατότητα (strength) μιας επιχείρησης
57

. 
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3.2.1 Δείκτης Γενικής Ρευστότητας 

Ο δείκτης γενικής ρευστότητας δείχνει την ικανότητα της επιχείρησης να 

ρευστοποιήσει το κυκλοφορούν ενεργητικό της προκειμένου να καλύψει τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, και υπολογίζεται ως εξής:  

 

 

Σε γενικές γραμμές, όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης γενικής ρευστότητας της 

επιχείρησης τόσο καλύτερη είναι η ρευστότητα της
58

. Η επιχείρηση θεωρείται ότι 

διαθέτει ρευστότητα όταν η τιμή του δείκτη είναι μεγαλύτερη της μονάδος
59

. 

Επίσης, γενικά ο δείκτης αυτός δείχνει το περιθώριο ασφαλείας που διαθέτει μια 

επιχείρηση για την ικανοποίηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της
60

.  

 Πίνακας 3.1: Δείκτης Γενικής Ρευστότητας 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1,94 2,01 1,31 0,97 1,42 1,70 1,81 1,96 2,02 1,91 

 

Η τιμή του δείκτη κατά την εξεταζόμενη δεκαετία, εκτός του 2009, είναι 

μεγαλύτερη της μονάδος οπότε ο Όμιλος διαθέτει ρευστότητα. Το 2009 που o 

δείκτης λαμβάνει τιμή μικρότερη της μονάδος σημαίνει ότι το κυκλοφορούν 

ενεργητικό του δεν αρκεί για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών του. 

Από το 2010 και μετά ο δείκτης αρχίζει να βελτιώνεται και αυτό οφείλεται στην 

προσπάθεια της Διοίκησης να βελτιώσει την ρευστότητα του Ομίλου η οποία 

ξεκίνησε από τα τέλη του 2008 εφαρμόζοντας κατάλληλα μέτρα προς την 

κατεύθυνση αυτή. Το 2014 ο δείκτης παίρνει την μέγιστη τιμή του, η οποία είναι ίση 

με 2,02 και σημαίνει ότι το κυκλοφορούν ενεργητικό του Ομίλου είναι 2,02 φορές οι 
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βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του και αυτό μας δείχνει ότι η ρευστότητά του 

βρισκόταν σε καλά επίπεδα εκείνη την περίοδο. 

 

3.2.2 Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης 

Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης μετράει την συνολική ρευστότητα της επιχείρησης και 

δίνεται από τη σχέση
61

: 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3.1: Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης Ομίλου ΤΙΤΑΝ 

 

Παρατηρούμε ότι το 2007 το Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης παίρνει τη μέγιστη 

τιμή του για την περίοδο 2006-2015. Από το 2008 αρχίζει να μειώνεται και το 2009 

λαμβάνει την χαμηλότερη τιμή του και συγκεκριμένα παίρνει αρνητική τιμή 

φανερώνοντας ότι ο Όμιλος το έτος αυτό αντιμετωπίζει προβλήματα σχετικά με την 

ικανοποίηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών του. Κατά τη διετία 2010-2011 

βελτιώθηκε σημαντικά και αυτό οφείλεται στην προσπάθεια της Διοίκησης ήδη από 

τα τέλη του 2008 να βελτιώσει την ρευστότητα του Ομίλου όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως. 

 

                                                           
61

 Νούλας, Α. (2015), Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Επενδυτικές και Χρηματοδοτικές Αποφάσεις, 

Θεσσαλονίκη, σελίδα 81. 

308.664.000

344.614.000

165.641.000

-16.767.000

155.024.000

331.584.000
320.833.000

283.536.000

290.998.000

274.869.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης 

Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης = Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού – Σύνολο 

Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 



36 

 

3.3 Δείκτες Δραστηριότητας 

Οι δείκτες δραστηριότητας μετρούν την ταχύτητα μετατροπής των διάφορων 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης σε μετρητά ή πωλήσεις, και φανερώνουν 

την πραγματική ρευστότητα των διαφόρων αυτών στοιχείων
62

. 

 

3.3.1 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων 

Ο δείκτης της κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων δείχνει πόσες φορές κατά τη 

διάρκεια του έτους τα αποθέματα της επιχείρησης μετατρέπονται σε πωλήσεις και 

ορίζεται ως εξής: 

 

 

Μπορούμε επίσης να τοποθετήσουμε στον αριθμητή του κλάσματος το κόστος των 

πωληθέντων προϊόντων αντί των πωλήσεων εάν επιθυμούμε να εκφράσουμε τις 

πωλήσεις στο κόστος αφού και τα αποθέματα αποτιμώνται στο κόστος
63

. Αυτός ο 

τρόπος υπολογισμού είναι προτιμότερος όταν συγκρίνουμε τον συγκεκριμένο 

δείκτη με τον αντίστοιχο άλλων εταιριών. Επειδή όμως εδώ δεν πραγματοποιούμε 

σύγκριση με άλλες εταιρίες, χρησιμοποιούμε τον τύπο που δόθηκε παραπάνω. 

Πίνακας 3.2: Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

7,72 6,62 5,48 5,70 5,44 4,50 4,84 5,10 4,20 4,87 

 

Ο δείκτης λαμβάνει τη μέγιστη τιμή του το 2006 που ισούται με 7,72, και 

σημαίνει ότι τα αποθέματα μετατρέπονταν σε πωλήσεις 7,72 φορές το χρόνο. Από 

το 2007 μέχρι το 2011 ο δείκτης διέγραψε καθοδική πορεία και αυτή οφείλεται 

κυρίως στην μείωση των πωλήσεων λόγω της μειωμένης ζήτησης για δομικά υλικά. 

Αυτό σημαίνει ότι την περίοδο 2007-2011 τα αποθέματα του Ομίλου μετατρέπονται 
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σε πωλήσεις όλο και λιγότερες φορές κατά τη διάρκεια του έτους. Τη διετία 2012-

2013 ο δείκτης ανακάμπτει, το 2014 μειώνεται και αυξάνεται πάλι το 2015. 

 

3.3.2 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων 

Ο συγκεκριμένος δείκτης μετράει την αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης κατά 

την χρησιμοποίηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της και δίνεται από τη 

σχέση: 

 

 

Γενικά, όσο υψηλότερες τιµές λαµβάνει ο εν λόγω δείκτης, τόσο πιο αποτελεσµατική 

είναι η επιχείρηση
64

. 

Πίνακας 3.3: Κυκλοφοριακή ταχύτητα πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1,17 0,91 0,63 0,55 0,53 0,44 0,49 0,54 0,52 0,59 

 

Το 2006 ο δείκτης ήταν ίσος με 1,17 και αυτό σημαίνει ότι ο Όμιλος 

χρησιμοποίησε τα πάγιά του 1,17 φορές εντός του έτους για να πραγματοποιήσει 

πωλήσεις. Εναλλακτικά, μπορούμε να πούμε ότι για κάθε ευρώ που ο Όμιλος 

επένδυσε σε πάγια του απέφερε πωλήσεις αξίας €1,17. Οπότε, το 2006 ο Όμιλος 

χρησιμοποίησε αποτελεσματικά τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του. Όμως 

παρατηρούμε ότι την περίοδο 2007-2015 ο δείκτης λαμβάνει τιμές μικρότερες της 

μονάδος και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ενώ ο Όμιλος εξακολουθούσε να 

επενδύει σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, οι πωλήσεις του μειωνόταν λόγω της 

κάμψης της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Οπότε, συμπεραίνουμε ότι την 

περίοδο αυτή ο Όμιλος δεν χρησιμοποιούσε αποτελεσματικά τα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία του. 
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3.4 Δείκτες Χρέους 

Οι δείκτες αυτοί δείχνουν την προσφορά των ιδιοκτητών και των πιστωτών της 

επιχείρησης στα κεφάλαια της και παρέχουν πολύ χρήσιμες πληροφορίες τόσο στη 

διοίκηση όσο και στους δανειστές της επιχείρησης, όπως είναι ο βαθμός ελέγχου 

που διαθέτουν οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης, η ικανότητα της επιχείρησης να 

ικανοποιεί του πιστωτές της και τα αναμενόμενα κέρδη λόγω της χρήσης ξένων 

κεφαλαίων
65

. 

3.4.1 Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης 

O δείκτης αυτός εκφράζει τον συνολικό δανεισμό της επιχείρησης ως ποσοστό των 

συνολικών κεφαλαίων της, ή αλλιώς δίνει το ποσοστό των συνολικών κεφαλαίων 

της επιχείρησης που προέρχεται από ξένα κεφάλαια
66

. Υπολογίζεται ως εξής: 

 

 

Ισχύει ότι όσο υψηλότερες τιμές λαμβάνει ο δείκτης, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

χρηματοοικονομική μόχλευση. 

Πίνακας 3.4: Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης
67

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

0,29 0,38 0,46 0,40 0,33 0,38 0,35 0,31 0,30 0,30 

 

Όπως έχουμε προαναφέρει στο Κεφάλαιο 2, από τα τέλη του 2008 ο Όμιλος 

εστίασε στη μείωση του δανεισμού του λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα προς την 

κατεύθυνση αυτή. Από το 2009 και μετά παρατηρούμε ότι ο δείκτης μειώνεται 

οπότε το ποσοστό των συνολικών κεφαλαίων του Ομίλου που προέρχεται από ξένα 

κεφάλαια μειώνεται συνεχώς, με μοναδική εξαίρεση το 2011. Οπότε, από το 2009 
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και έπειτα, η χρηματοοικονομική μόχλευση του Ομίλου γίνεται ολοένα και 

μικρότερη, με εξαίρεση το 2011 που αυξήθηκε.  

 

3.4.2 Δείκτης Κάλυψης Τόκων 

Ο δείκτης κάλυψης τόκων αποτελεί ένα μέτρο του χρηματοοικονομικού κινδύνου το 

οποίο δείχνει τον κίνδυνο σε σχέση με την κεφαλαιακή δομή, δηλαδή δείχνει την 

ικανότητα που έχει η επιχείρηση να πληρώνει τους τόκους και υπολογίζεται ως 

εξής
68

: 

 

 

Υψηλότερες τιμές του συγκεκριμένου δείκτη δείχνουν μεγαλύτερη ικανότητα της 

επιχείρησης να πληρώνει τους τόκους
69

. 

Πίνακας 3.5: Δείκτης Κάλυψης Τόκων 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

12,67 7,77 4,29 3,71 3,91 1,89 0,99 1,11 1,23 1,32 

 

Παρατηρούμε ότι ο δείκτης διαγράφει πτωτική πορεία από το 2007 μέχρι και 

το 2012, οπότε κατά την περίοδο αυτή η ικανότητα του Ομίλου να πληρώνει τους 

τόκους των δανείων του μειώνεται συνεχώς. Η πορεία αυτή του δείκτη οφείλεται 

κατά κύριο λόγο στη σημαντική μείωση των κερδών προ τόκων και φόρων (EBIT) 

από το 2007 μέχρι το 2012, ενώ οι τόκοι εξακολουθούσαν να βρίσκονται σε υψηλά 

επίπεδα. Το 2012 παρατηρούμε ότι ο δείκτης λαμβάνει τιμή μικρότερη της μονάδος, 

οπότε τα κέρδη προ τόκων και φόρων αυτού του έτους δεν αρκούν για την πληρωμή 

των αντίστοιχων τόκων. Από το 2013 και μετά ο δείκτης συνεχώς βελτιώνεται από 
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έτος σε έτος, χάρη στην ανοδική πορεία που κατέγραψαν τα κέρδη προ τόκων και 

φόρων (EBIT) την αντίστοιχη περίοδο. 

 

3.5 Δείκτες Κερδοφορίας & Επενδυτικοί Δείκτες 

3.5.1 Δείκτες κερδοφορίας 

Οι μέτοχοι, τα χρηματοοικονομικά στελέχη και οι επενδυτές δίνουν ιδιαίτερη 

προσοχή στην αποδοτικότητα των επιχειρήσεων
70

. Οι δείκτες κερδοφορίας είναι 

ένα μέτρο της επιτυχίας μιας επιχείρησης να δημιουργεί κέρδη από τις επενδύσεις 

και τις πωλήσεις που πραγματοποίησε
71

. 

 

3.5.1.1 Καθαρό Περιθώριο Κέρδους 

Ο δείκτης αυτός εκφράζει τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης ως ποσοστό των 

πωλήσεων της και μετράει την αποδοτικότητα των πωλήσεων σε καθαρά κέρδη. 

Όσο μεγαλύτερος είναι αυτός ο δείκτης, τόσο πιο επικερδής χαρακτηρίζεται η 

επιχείρηση. Η τιμή του δείκτη εξαρτάται από την ικανότητα της επιχείρησης να 

εφαρμόζει σωστή τιμολογιακή πολιτική και να ελέγχει τα έξοδα της
72

. 

 

 

 

Πίνακας 3.6: Καθαρό Περιθώριο Κέρδους 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

0,17 0,16 0,13 0,09 0,08 0,02 -0,02 -0,03 0,03 0,03 
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Παρατηρούμε ότι ο δείκτης από το 2007 έως το 2011 διαγράφει πτωτική 

πορεία, δηλαδή η αποδοτικότητα των πωλήσεων σε καθαρά κέρδη συνεχώς 

μειώνεται. Εναλλακτικά μπορούμε να πούμε ότι το καθαρό κέρδος του Ομίλου για 

κάθε ένα ευρώ πωλήσεις που αυτός πραγματοποιεί συνεχώς μειώνεται. Τη διετία 

2012-2013 ο δείκτης λαμβάνει αρνητικές τιμές αφού ο Όμιλος την συγκεκριμένη 

περίοδο εμφανίζει ζημίες. Τα δύο τελευταία χρόνια που ο ΤΙΤΑΝ εμφανίζει κέρδη 

λαμβάνει και πάλι θετικές τιμές, οπότε αυξάνεται η αποδοτικότητα των πωλήσεων 

σε καθαρά κέρδη. 

 

3.5.1.2 Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 

Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί ένα μέτρο της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων 

της επιχείρησης και είναι ένας πολύ σημαντικός δείκτης για τους μετόχους της. 

Δίνεται από την σχέση: 

 

 

Στην περίπτωση που ο δείκτης είναι χαμηλότερος σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη 

άλλων επιχειρήσεων, η επιχείρηση έχει περιορισμένη δυνατότητα να αντλήσει από 

την κεφαλαιαγορά νέα κεφάλαια που ίσως της είναι απαραίτητα για την επέκταση 

και την διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της
73

. Γενικά, όσο πιο υψηλή είναι η 

απόδοση ιδίων κεφαλαίων μιας επιχείρησης τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή 

της
74

. 

Πίνακας 3.7: Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

23,84% 20,44% 14,64% 8,40% 6,55% 1,27% -1,13% -1,88 2,19% 2,07% 
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Παρατηρούμε ότι η απόδοση ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου από το 2007 έως 

το 2011 συνεχώς μειώνεται εξαιτίας της συνεχούς μείωσης των καθαρών κερδών 

του κατά την περίοδο αυτή, καθώς και της αύξησης των ιδίων κεφαλαίων του κατά 

τα έτη 2007-2010. Την διετία 2012-2013 η απόδοση ιδίων κεφαλαίων λαμβάνει 

αρνητικές τιμές εξαιτίας των καθαρών ζημιών που παρουσιάζει ο Όμιλος την 

περίοδο αυτή. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι η μετοχή του Τιτάνα το διάστημα 

2007-2013 γινόταν όλο και λιγότερο ελκυστική για τους επενδυτές. Από το 2014 και 

μετά η απόδοση ιδίων κεφαλαίων λαμβάνει και πάλι θετικές τιμές λόγω της 

επιστροφής του Τιτάνα στην κερδοφορία, οπότε η μετοχή του καθίσταται 

περισσότερο ελκυστική για τους επενδυτές απ’ ότι τα προηγούμενα έτη. 

 

3.5.2 Επενδυτικοί δείκτες 

Οι δείκτες αυτοί χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο από επενδυτές που 

προσπαθούν να αποφασίσουν αν πρέπει να προχωρήσουν στην αγορά των μετοχών 

μιας συγκεκριμένης εταιρίας
75

. 

3.5.2.1 Κέρδη ανά μετοχή (EPS) 

Αυτός ο δείκτης δείχνει τα κέρδη που αντιστοιχούν σε κάθε μετοχή της εταιρίας, και 

υπολογίζεται ως εξής: 

 

 

Όσο μεγαλύτερος είναι ο συγκεκριμένος δείκτης, τόσο καλύτερη θεωρείται η 

εταιρία στον κλάδο της. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην εξέταση της προέλευσης 

των κερδών και κατά πόσο αυτά δύνανται να  διατηρηθούν
76

. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα βασικά κέρδη ανά μετοχή του 

Ομίλου ΤΙΤΑΝ όπως αυτά δίδονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης κάθε 

έτους. 
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Πίνακας 3.8: Κέρδη ανά μετοχή 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

3,07 2,85 2,53 1,52 1,27 0,14 -0,30 -0,44 0,38 0,41 

 

Βλέπουμε ότι τα κέρδη ανά μετοχή του Ομίλου από το 2007 μέχρι το 2011 

συνεχώς μειώνονται εξαιτίας της μείωσης των καθαρών κερδών του την περίοδο 

αυτή, και τη διετία 2012-2013 που ο Όμιλος παρουσίασε ζημίες ο δείκτης έλαβε 

αρνητικές τιμές. Έτσι με αυτά τα δεδομένα την περίοδο 2007-2013 ένας επενδυτής 

δεν θα επιθυμούσε να αγοράσει τη μετοχή, εάν βέβαια η απόφασή του στηριζόταν 

εξολοκλήρου από την πορεία του συγκεκριμένου δείκτη. Από το 2014 και μετά που 

ο ΤΙΤΑΝ επέστρεψε στην κερδοφορία έλαβε θετικές τιμές. Ωστόσο, ένας επενδυτής 

προτού αποφασίσει εάν θα αγοράσει τη μετοχή θα πρέπει να εξετάσει την 

προέλευση των κερδών του Ομίλου και κατά πόσο αυτά δύνανται να  διατηρηθούν 

στο μέλλον, όπως αναφέραμε παραπάνω. 

 

3.5.2.2 Μερισματική Απόδοση 

Ο δείκτης της μερισματικής απόδοσης μιας μετοχής εκφράζει το μέρισμα ως 

ποσοστό της χρηματιστηριακής τιμής της για μια δεδομένη χρονική περίοδο. Ο 

τύπος υπολογισμού είναι: 

 

 

Ο δείκτης αυτός είναι ένας από τους πιο σημαντικούς χρηματιστηριακούς δείκτες 

και επηρεάζει τόσο τους επενδυτές όσο και τους αναλυτές. Όσο υψηλότερη είναι η 

μερισματική απόδοση μιας μετοχής τόσο πιο αποδοτική θεωρείται η επένδυση σ’ 

αυτήν
77

.    
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Πίνακας 3.9: Μερισματική απόδοση στο τέλος κάθε έτους 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1,82% 2,40% 3,02% 0,89% 0,49% 0% 0% 0% 0,78% 1,70% 

 

Το 2009 παρατηρούμε ότι η μερισματική απόδοση της μετοχής μειώθηκε 

σημαντικά και αυτό οφείλεται στη μείωση του μερίσματος ανά μετοχή και στην 

μεγαλύτερη τιμή κλεισίματος έναντι του προηγούμενου έτους. Τα έτη 2011-2013 

που ο ΤΙΤΑΝ δεν διένειμε μέρισμα στους μετόχους του, η μερισματική απόδοση της 

μετοχής είναι μηδενική. Οπότε κατά την περίοδο 2009-2013 η επένδυση στην 

μετοχή του ΤΙΤΑΝ γίνεται όλο και λιγότερο αποδοτική. Την διετία 2014-2015 η 

επένδυση στη μετοχή του Τιτάνα γίνεται όλο και πιο αποδοτική αφού η μερισματική 

της απόδοση αυξάνεται συνεχώς. Η μεγαλύτερη μερισματική απόδοση της μετοχής 

το 2015 έναντι του 2014 οφείλεται στον διπλασιασμό του μερίσματος που διένειμε 

ο ΤΙΤΑΝ και αφορούσε τα κέρδη του 2015, καθώς και στην μικρότερη τιμή 

κλεισίματος της μετοχής στο τέλος του 2015 έναντι της αντίστοιχης στο τέλος του 

2014. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΧΕΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ 

 

4.1 Γενικά 

Η χρηματιστηριακή τιμή μιας μετοχής είναι η τιμή η οποία διαμορφώνεται στο 

χρηματιστήριο και επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων, όπως από τις προοπτικές 

της εταιρίας να πραγματοποιήσει κέρδη σε βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και 

μακροπρόθεσμη βάση, από τη μερισματική πολιτική της, καθώς και από τη γενική 

εικόνα που επικρατεί στη χρηματιστηριακή αγορά και η οποία αναμένεται να 

επικρατήσει και στο μέλλον
78

. 

Η αγορά του χρηματιστηρίου στην ουσία απεικονίζει τις προσδοκίες των 

επενδυτών σχετικά με την πορεία των εισηγμένων εταιριών και τις εξελίξεις στην 

οικονομία και την πολιτική. Όταν οι προσδοκίες και οι πληροφορίες των επενδυτών 

είναι «καλές» οι τιμές των μετοχών αντιδρούν θετικά, ενώ όταν οι πληροφορίες που 

έχουν στην διάθεσή τους οι επενδυτές είναι «κακές» οι τιμές των μετοχών 

αντιδρούν αρνητικά. Έτσι, οι τιμές των μετοχών μεταβάλλονται σε καθημερινή 

βάση. Παραδείγματα γεγονότων τα οποία διαμορφώνουν τις προσδοκίες των 

επενδυτών είναι τα νέα των εταιριών, η οικονομική κατάσταση της χώρας, το 

φορολογικό πλαίσιο, οι εξελίξεις στην πολιτική σκηνή, οι μεταβολές των επιτοκίων, 

οι μεταβολές του πληθωρισμού, η ψυχολογία των επενδυτών, η οργάνωση του 

Χρηματιστηρίου, η παιδεία και η πληροφόρηση του κοινού, καθώς και διάφορα 

διεθνή γεγονότα
79

. 

Οι τιμές των μετοχών στο Χρηματιστήριο προσδιορίζονται βάσει του νόμου 

της προσφοράς και της ζήτησης. Έτσι, αν η ζήτηση για μια μετοχή αυξηθεί 

περισσότερο από την προσφορά, η τιμή της μετοχής θα αυξηθεί, ενώ αν η 
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προσφορά της μετοχής αυξηθεί περισσότερο από τη ζήτηση, η τιμή της θα 

υποχωρήσει. Η προσφορά και η ζήτηση καθορίζονται από διάφορους παράγοντες, 

σε γενικές γραμμές όμως στηρίζονται στις αναμενόμενες αποδόσεις των 

εισηγμένων εταιριών. Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες οι τιμές 

των μετοχών μεταβάλλονται χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος, και αυτό 

ίσως οφείλεται στην εσωτερική πληροφόρηση ή σε στημένα παιχνίδια, τα οποία 

φυσικά αποτελούν αξιόποινες πράξεις
80

. 

 

4.2 Πορεία Κοινής Μετοχής και Γενικού Δείκτη 

Ο Πίνακας 4.1 παρακάτω αντιπαραθέτει την πορεία της κοινής μετοχής του Τιτάνα 

μ’ αυτήν του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την περίοδο 

2006-2015. 

Πίνακας 4.1: Η πορεία της κοινής μετοχής (ΤΙΤΚ) και του Γενικού Δείκτη (ΓΔ) την 

περίοδο 2006-2015 

Έτος Τιμή Κλεισίματος 

Μετοχής 

Μεταβολή 

(%) 

Τιμή 

 Κλεισίματος Γ.Δ. 

Μεταβολή 

(%)  

2006 41,30 - 4.394,13 - 

2007 31,20 -24,46% (↓) 5.178,83  17,86% (↑) 

2008 13,90 -55,45% (↓) 1.786,51 -65,50% (↓) 

2009 20,30  46,04% (↑) 2.196,16  22,93% (↑) 

2010 16,42 -19,19% (↓) 1.413,94 -35,62% (↓) 

2011 11,59 -29,42% (↓)     680,42 -51,88% (↓) 

2012 13,96  20,45% (↑)     907,90  33,43% (↑) 

2013 19,80  41,83% (↑) 1.162,68  28,06% (↑) 

2014 19,17   -3,18% (↓)    826,18 -28,94% (↓) 

2015 17,61   -8,14% (↓)    631,35 -23,58% (↓) 
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Στη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του 2007 ανακόπηκε η μακρόχρονη 

ανοδική πορεία της κοινής μετοχής του Τιτάνα η οποία έχοντας φτάσει σε ιστορικά 

υψηλά επίπεδα υποχώρησε
81

 κατά 24,46% έναντι του 2006. Αντιθέτως, ο Γενικός 

Δείκτης το 2007 σημείωσε άνοδο 17,86% έναντι του προηγούμενου έτους. Η 

πτωτική πορεία της μετοχής συνεχίστηκε και το 2008 όπου η μετοχή υποχώρησε 

κατά 55,45% έναντι του προηγούμενου έτους, ωστόσο η μείωση της τιμής της 

μετοχής ήταν μικρότερη απ’ αυτήν του Γενικού Δείκτη που ήταν ίση με 65,50% για 

την ίδια περίοδο. Αξίζει να επισημάνουμε ότι το 2008 ανάλογη μείωση μ’ αυτήν της 

τιμής της μετοχής του Τιτάνα παρατηρήθηκε και στις τιμές των μετοχών διάφορων 

ομοειδών εταιριών οι οποίες δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό
82

. 

Το 2009 η πορεία της μετοχής αντιστράφηκε και η τιμή της σημείωσε 

σημαντική άνοδο κατά 46,04% ξεπερνώντας κατά πολύ την άνοδο του Γενικού 

Δείκτη που ήταν ίση με 22,93%. Η μετοχή απέδιδε στους μακροπρόθεσμους 

επενδυτές για την δεκαπενταετία που ολοκληρωνόταν το 2009 σε ετήσια βάσει 

απόδοση ίση με 16%
83

. Στη συνεχεία, το 2010 η μετοχή υποχώρησε κατά 19,19% 

έναντι του 2009 όμως παρά την υποχώρησή της πέτυχε πιο καλή επίδοση 

συγκριτικά με τον Γενικό Δείκτη ο οποίος την ίδια περίοδο υποχώρησε κατά 35,62%. 

Για την δεκαπενταετία που ολοκληρωνόταν το 2010, η μετοχή παρά την σημαντική 

μείωση της τιμής της έναντι των προηγούμενων ετών εξακολουθούσε να αποφέρει 

υψηλή απόδοση 11% σε ετήσια βάση στους μακροπρόθεσμους επενδυτές
84

. Το 

2011 για δεύτερη συνεχή χρονιά η τιμή της μετοχή συνέχισε την καθοδική της 

πορεία υποχωρώντας κατά 29,42% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, ωστόσο η 

υποχώρηση της ήταν μικρότερη απ’ την αντίστοιχη του Γενικού Δείκτη που έφτασε 

το 51,88%. Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο 2006-2011 η απόδοση της μετοχής 

ήταν αρνητική και ίση με -21% ετησίως
85

. 
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Διάγραμμα 4.1: Πορεία κοινής μετοχής της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ 

 

Το επόμενο έτος 2012 η 

άνοδο 20,45% έναντι του 2011,

Γενικού Δείκτη ο οποίος κατέγραψε 

Κατά την περίοδο 2007-2012 

ετησίως
87

. Στην συνέχεια, η

αυξημένη κατά 41,83% συγκριτικά

τιμή κλεισίματος του Γενικού

2008-2013 η απόδοση της μετοχής ήταν 8%

Δείκτη που την ίδια περίοδο υποχωρούσε

Έπειτα από δύο χρόνια ανοδικής πορείας κατά τη διάρκεια του 20

μετοχή υποχώρησε κατά 3,18%, 

τον Γενικό Δείκτη ο οποίος κατά

σημαντικό να αναφερθεί ότι η απόδοση της 

2009-2014 σταθερή σε αντίθεση με 

κατέγραφε πτώση της τάξης του 18%

συνεχή χρονιά την πτωτική της πορεία και στο τέλος του έτους κλείνει στη τιμή των

€17,61 έχοντας υποχωρήσει
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Πορεία κοινής μετοχής της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ 2012-2015

Το επόμενο έτος 2012 η μετοχή διέγραψε ανοδική πορεία 

% έναντι του 2011, όμως η απόδοσή της ήταν μικρότερη απ’ αυτήν του 

κατέγραψε την ίδια περίοδο άνοδο της τάξης του 

2012 η απόδοση της μετοχής ήταν αρνητική και ίση με 

Στην συνέχεια, η τιμή κλεισίματος της μετοχής στο τέλος του 2013 ήταν

% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, ενώ την ίδια περίοδο 

υ Γενικού Δείκτη αυξήθηκε κατά 28,06%. Κατά την περίοδο 

δοση της μετοχής ήταν 8% ετησίως, σε αντίθεση με τον Γενικό 

ου την ίδια περίοδο υποχωρούσε 8% σε ετήσια βάση
88

. 

Έπειτα από δύο χρόνια ανοδικής πορείας κατά τη διάρκεια του 20

κατά 3,18%, παρουσιάζοντας ωστόσο υψηλότερη

ο οποίος κατά την ίδια περίοδο υποχώρησε κατά 2

αναφερθεί ότι η απόδοση της μετοχής παρέμεινε κατά την περίοδο 

2014 σταθερή σε αντίθεση με τον Γενικό Δείκτη ο οποίος σε ετήσια βάση 

ε πτώση της τάξης του 18%
89

. Το 2015 η μετοχή συνεχίζει για δεύτερη 

συνεχή χρονιά την πτωτική της πορεία και στο τέλος του έτους κλείνει στη τιμή των

έχοντας υποχωρήσει από το τέλος του προηγούμενου έτου

                   

http://www.naftemporiki.gr/finance/quote/titk.ath/undefined?tab=4

Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός 2012, σελίδα 19. 

ΤΙΤΑΝ, Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός 2013, σελίδα 38. 

ΤΙΤΑΝ, Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός 2014 (Σύνοψη), σελίδα 17. 

 

2015
86

  

 σημειώνοντας 

όμως η απόδοσή της ήταν μικρότερη απ’ αυτήν του 

της τάξης του 33,43%. 

η απόδοση της μετοχής ήταν αρνητική και ίση με -14% 

στο τέλος του 2013 ήταν 

την ίδια περίοδο η 

Κατά την περίοδο 

σε αντίθεση με τον Γενικό 

Έπειτα από δύο χρόνια ανοδικής πορείας κατά τη διάρκεια του 2014 η 

υψηλότερη απόδοση από 

κατά 28,94%. Είναι 

μετοχής παρέμεινε κατά την περίοδο 

σε ετήσια βάση 

συνεχίζει για δεύτερη 

συνεχή χρονιά την πτωτική της πορεία και στο τέλος του έτους κλείνει στη τιμή των 

προηγούμενου έτους κατά 8,14%. 

http://www.naftemporiki.gr/finance/quote/titk.ath/undefined?tab=4 
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Ωστόσο, η απόδοση της μετοχής υπερτερεί για ακόμη μια φορά έναντι της 

απόδοσης του Γενικού Δείκτη αφού η τιμή του τελευταίου μειώθηκε κατά 23,58% 

έναντι του 2014. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η μετοχή την περίοδο 2010-2015 

κατέγραψε ετήσια άνοδο της τάξης του 2%
90

. 

Από τον Πίνακα 4.1 γίνεται αντιληπτό ότι η κοινή μετοχή του Τιτάνα 

συμπορεύεται με τον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την διάρκεια 

της εξεταζόμενης περιόδου, με μοναδική εξαίρεση το 2007 που η τιμή της μετοχής 

υποχώρησε, ενώ τιμή του Γενικού Δείκτη κατέγραψε άνοδο κατά την διάρκεια του 

έτους. Τα ποσοστά των μεταβολών ωστόσο διαφέρουν και σε μερικά έτη διαφέρουν 

αρκετά. 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την μέση ετήσια σωρευτική απόδοση και την 

συνολική απόδοση, της κοινής μετοχής του Τιτάνα και του Γενικού Δείκτη του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Εταιρία οι αποδόσεις 

της μετοχής υπολογίσθηκαν με επανεπένδυση μερισμάτων. 

Πίνακας 4.2: Απόδοση της αξίας της κοινής μετοχής του Τιτάνα και απόδοση του 

Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών
91

. 

 Μέση Ετήσια Σωρευτική 

Απόδοση 

Συνολική Απόδοση 

Περίοδος 2010 – 2015 

ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 2% 12% 

Γενικός Δείκτης -15% -55% 

Περίοδος 2005 – 2015 

ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) -5% -42% 

Γενικός Δείκτης -16% -83% 

 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.2 την περίοδο 2005 - 2015 ο Γενικός Δείκτης έχει 

υποχωρήσει περισσότερο απ’ ότι η μετοχή, και την περίοδο 2010 - 2015 η μετοχή 

κατέγραψε άνοδο ενώ ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε. 

                                                           
90

 ΤΙΤΑΝ, Σύνοψη Ενιαίου Ετήσιου Απολογισμού 2015, σελίδα 17. 
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 Πηγή πληροφοριών: http://ir.titan.gr/titan/app/cms?lang=el&page=financialfigures.stock.info 
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4.3 Σχέση Κύκλου Εργασιών και Χρηματιστηριακής Πορείας 

Στην ενότητα αυτή εξετάζεται η σχέση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών του 

Τιτάνα και της πορείας της κοινής μετοχής του στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά την 

διάρκεια των ετών 2006-2015. 

Πίνακας 4.3: Σχέση Κύκλου Εργασιών και Χρηματιστηριακής Πορείας 

Έτος Ενοποιημένος 

Κύκλος 

Εργασιών  

Ρυθμός Μεταβολής 

Κύκλου Εργασιών 

Ρυθμός Μεταβολής 

Χρηματιστηριακής Τιμής  

Κλεισίματος 

2006 1.568.109.000 - - 

2007 1.496.915.000   -4,54% (↓) -24,46% (↓) 

2008 1.578.458.000    5,45% (↑) -55,45% (↓) 

2009 1.360.571.000 -13,80% (↓)  46,19% (↑) 

2010 1.350.488.000   -0,74% (↓) -19,19% (↓) 

2011 1.091.404.000 -19,18% (↓) -29,42% (↓) 

2012 1.130.660.000    3,60% (↑)  20,45% (↑) 

2013 1.127.936.000   -0,24% (↓)  41,83% (↑) 

2014 1.158.414.000    2,70% (↑)   -3,18% (↓) 

2015 1.397.818.000  20,67% (↑)                      -8,14% (↓) 

 

Όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 4.3 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών και 

χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής κατά τα έτη 2007, 2010, 2011 και 2012 

μεταβάλλονται προ της ίδια κατεύθυνση. Όμως, κατά τα υπόλοιπα έτη της 

εξεταζόμενης περιόδου η μετοχή του δεν συμπορεύεται με τον ενοποιημένο κύκλο 

εργασιών. Ειδικότερα, σε ορισμένα έτη που ο κύκλος εργασιών αυξάνεται η τιμή της 

μετοχής μειώνεται και σε άλλα που ο κύκλος εργασιών μειώνεται η τιμή αυξάνεται. 

Αυτό συμβαίνει διότι ο κύκλος εργασιών δεν είναι και το πλέον κατάλληλο 

θεμελιώδες μέγεθος μιας εταιρίας το οποίο μπορεί να εξηγήσει την 

χρηματιστηριακή πορεία της μετοχής της. Η πορεία της μετοχής μιας εταιρίας 

συνδέεται περισσότερο με την εξέλιξη της κερδοφορία της παρά με τον κύκλο 

εργασιών της. Οπότε, δεδομένου ότι η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής 
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επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες όπως αναφέραμε στη αρχή του παρόντος 

κεφαλαίου, δεν καθορίζεται μόνο από την εξέλιξη του κύκλου εργασιών του 

Ομίλου. 

 

4.4 Σχέση Καθαρών Κερδών και Χρηματιστηριακής Πορείας 

Στην ενότητα αυτή εξετάζεται η σχέση των ενοποιημένων καθαρών κερδών του 

Τιτάνα και της πορείας της κοινής μετοχής του στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά τη 

διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. 

Πίνακας 4.4: Σχέση Καθαρών Κερδών και Χρηματιστηριακής Πορείας 

Έτος Καθαρά Κέρδη 

Ομίλου  

Ρυθμός Μεταβολής 

Καθαρών Κερδών 

Ρυθμός Μεταβολής 

Χρηματιστηριακής Τιμής  

Κλεισίματος 

2006 262.310.000 - - 

2007 244.219.000   -6,90% (↓) -24,46% (↓) 

2008 210.023.000 -14,00% (↓) -55,45% (↓) 

2009 121.901.000 -41,96% (↓)  46,19% (↑) 

2010 112.090.000   -8,05% (↓) -19,19% (↓) 

2011       21.680.000 -80,66% (↓) -29,42% (↓) 

2012 -18.828.000        -186,85% (↓)   20,45% (↑) 

2013  -28.996.000  -54,00% (↓)   41,83% (↑) 

2014  35.717.000 223,18% (↑)    -3,18% (↓) 

2015  35.296.000   -1,18% (↓)    -8,14% (↓) 

 

Όπως είναι αναμενόμενο η χρηματιστηριακή πορεία της μετοχής 

επηρεάζεται από την πορεία των καθαρών κερδών, καθώς επίσης και από τις 

προοπτικές της εταιρίας να πραγματοποιήσει κέρδη στο μέλλον. Έτσι, παρατηρούμε 

ότι κατά τα έτη που τα καθαρά κέρδη του Ομίλου μειωνόταν η τιμή της μετοχής 

μειωνόταν και αυτή. Αυτό συνέβαινε διότι η προσφορά της μετοχής ήταν 

μεγαλύτερη από τη ζήτηση της στο χρηματιστήριο. Όμως, παρατηρούμε ότι κατά τα 
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έτη 2009, 2012, 2013 και 2014 η πορεία της μετοχής δεν συμπίπτει με την πορεία 

των καθαρών κερδών. Ενώ τα έτη 2009, 2012 και 2013 τα καθαρά κέρδη του Ομίλου 

διέγραψαν καθοδική πορεία, η τιμή της μετοχής του αυξήθηκε κατά τα έτη αυτά. 

Επίσης, το 2014 ενώ τα αποτελέσματα βελτιώθηκαν σημαντικά και ο ΤΙΤΑΝ 

επέστρεψε στην κερδοφορία, η τιμή της μετοχής του υποχώρησε έναντι του 

προηγούμενου έτους. 

Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι το 2012 που τα καθαρά αποτελέσματα του 

Ομίλου σημείωσαν τη μεγαλύτερη μείωσή τους κατά 186,85% και ο Όμιλος 

παρουσίασε ζημίες, η μετοχή του το έτος αυτό έκλεισε ενισχυμένη κατά 20,45% 

έναντι του προηγούμενου έτους. Η ανοδική πορεία της τιμής της μετοχής οφείλεται 

στο γεγονός ότι η ζήτηση της μετοχής ήταν μεγαλύτερη από την προσφορά της. Η 

αύξηση της ζήτησης πιθανόν να οφείλεται στην προσδοκία των επενδυτών για 

επιστροφή του Ομίλου στην κερδοφορία, σε φήμες για μεγαλύτερες τιμές της 

μετοχής στο μέλλον
92

, καθώς και σε διάφορους άλλους παράγοντες. 

Επίσης, το 2014 ενώ τα αποτελέσματα βελτιώθηκαν σημαντικά και ο ΤΙΤΑΝ 

επέστρεψε στην κερδοφορία, η τιμή της μετοχής του υποχώρησε έναντι του 

προηγούμενου έτους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η προσφορά της μετοχής 

ήταν μεγαλύτερη από την ζήτησή της. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στην οικονομική 

κρίση, στην πώληση της μετοχής από τους επενδυτές λόγω διάφορων φημών για 

κινδύνους που πρόκειται να παρουσιαστούν στο μέλλον, ή στο γεγονός ότι οι 

επενδυτές ανέμεναν μεγαλύτερα κέρδη απ’ ότι τελικά πραγματοποίησε ο ΤΙΤΑΝ
93

. 

Απ’ τα ανωτέρω συμπεραίνουμε ότι η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής 

επηρεάζεται από πάρα πολλούς παράγοντες και δεν καθορίζεται εξολοκλήρου από 

την πορεία των καθαρών κερδών του Τιτάνα. 
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 Νούλας, Α. (2006), Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Θεσσαλονίκη, σελίδα 257. 
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 Νούλας, Α. (2006), όπως παραπάνω. 
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4.5 Σχέση Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων και Χρηματιστηριακής Πορείας 

Σε αυτήν την ενότητα εξετάζεται η σχέση του χρηματοοικονομικού δείκτη της 

απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE) του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και της χρηματιστηριακής 

πορείας της κοινής μετοχής του για την περίοδο 2006-2015. 

Πίνακας 4.5: Σχέση ROE και Χρηματιστηριακής Πορείας 

Έτος Απόδοση Ιδίων 

Κεφαλαίων (ROE) 

Ρυθμός 

Μεταβολής του 

ROE 

Ρυθμός Μεταβολής 

Χρηματιστηριακής Τιμής  

Κλεισίματος 

2006 23,84% - - 

2007 20,44% -14,27% (↓) -24,46% (↓) 

2008 14,64% -28,35% (↓) -55,45% (↓) 

2009 8,40% -42,67% (↓)  46,19% (↑) 

2010 6,55% -21,96% (↓) -19,19% (↓) 

2011 1,27% -80,54% (↓) -29,42% (↓) 

2012 -1,13%    -188,96% (↓)  20,45% (↑) 

2013 -1,88%      -66,13% (↓)  41,83% (↑) 

2014 2,19%     216,46% (↑)   -3,18% (↓) 

2015 2,07%  -5,68% (↓)   -8,14% (↓) 

  

Υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στην απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) και 

στην πορεία της μετοχής, αφού όπως αναφέραμε και στο 3
ο
 κεφάλαιο όσο πιο 

υψηλή είναι η πρώτη τόσο ελκυστικότερη είναι η μετοχή της. Όπως φαίνεται και 

στον ανωτέρω πίνακα κατά τα έτη 2007, 2008, 2010, 2011 και 2015 η μεταβολή του 

ROE και της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής είναι προς την ίδια κατεύθυνση, 

αφού μειώνονται και τα δύο. 

Όμως, κατά τα έτη 2009, 2012 και 2013 που το ROE ακολουθεί καθοδική 

πορεία η τιμή της μετοχής διαγράφει ανοδική πορεία, καθώς και το 2014 όπου η 

απόδοση ιδίων κεφαλαίων σημείωσε σημαντική άνοδο, η μετοχή του Τιτάνα 

έκλεισε το έτος σε τιμή χαμηλότερη έναντι του προηγούμενου έτους. Οπότε, 

συμπεραίνουμε ότι η χρηματιστηριακή πορεία της μετοχής δεν καθορίζεται μόνο 
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από την πορεία της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE), αφού όπως σημειώθηκε και 

προηγουμένως η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής επηρεάζεται από διάφορους 

παράγοντες, και ιδίως για την περίοδο που μελετούμε ο πιο καθοριστικός 

παράγοντας ίσος είναι η οικονομική κρίση που έχει ξεσπάσει στην παγκόσμια 

οικονομία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

 

5.1 Γενικά 

Η αποτίμηση ορίζεται ως «η πράξη ή διαδικασία προσδιορισμού της αξίας μίας 

επιχείρησης ή ενός τμήματός της» (Λαζαρίδης Θ., 2014)
94

. Ο ρόλος της αποτίμησης 

θεωρείται πολύ σημαντικός σε διάφορους τομείς της χρηματοοικονομικής, όπως 

στη διαχείριση χαρτοφυλακίου, στις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, 

καθώς και στην εταιρική χρηματοδότηση
95

. 

Για την αποτίμηση μιας επιχείρησης ή ενός μεμονωμένου περιουσιακού 

στοιχείου της οι αναλυτές έχουν στην διάθεση τους έναν μεγάλο αριθμό 

διαθέσιμων υποδειγμάτων αποτίμησης που μπορούν να εφαρμόσουν, τα οποία 

ωστόσο διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την απλότητα της εφαρμογής τους. Ενώ, οι 

βασικές υποθέσεις τις οποίες κάνουν τα διάφορα υποδείγματα για τους παράγοντες 

που καθορίζουν την αξία διαφέρουν αρκετά, ωστόσο αυτά δύνανται να 

ταξινομηθούν βάσει ορισμένων κοινών χαρακτηριστικών που διαθέτουν σε 

ευρύτερες κατηγορίες
96

. 

Σύμφωνα με τον Aswath Damodaran γενικά υπάρχουν οι παρακάτω τρεις 

προσεγγίσεις αποτίμησης: 

� η Αποτίμηση μέσω Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών (Discounted 

Cash Flow Valuation), σύμφωνα με την οποία η αξία ενός 

περιουσιακού στοιχείου προσδιορίζεται από τις αναμενόμενες 

ταμειακές ροές του περιουσιακού στοιχείου, 
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 Λαζαρίδης, Θ. (2014), Αποτίμηση Επιχειρήσεων: Θεωρία - Μεθοδολογία - Πρακτική, Εκδοτικός 

Οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε., Θεσσαλονίκη, σελίδα 25. 
95

 Damodaran, A. (2012), Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of 

Any Asset, University Edition, Third Edition, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, σελίδα 9. 
96

 Damodaran, A. (2012), όπως παραπάνω, σελίδα 11. 
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� η Σχετική Αποτίμηση (Relative Valuation), σύμφωνα με την οποία η 

αξία ενός περιουσιακού στοιχείου εκτιμάται βάσει της τιμολόγησης 

συγκρίσιμων περιουσιακών στοιχείων σχετικά με μια κοινή 

μεταβλητή όπως οι πωλήσεις, τα κέρδη, η λογιστική αξία, ή οι 

ταμειακές ροές, 

� η Αποτίμηση μέσω των Ενδεχόμενων Αξιώσεων (Contingent Claim 

Valuation), η οποία χρησιμοποιεί υποδείγματα τιμολόγησης 

δικαιωμάτων προαίρεσης για να αποτιμήσει περιουσιακά στοιχεία τα 

οποία έχουν χαρακτηριστικά δικαιωμάτων προαίρεσης. 

Η ανωτέρω ταξινόμηση των διαφόρων υποδειγμάτων βοηθάει τους αναλυτές στην 

επιλογή του καταλληλότερου υποδείγματος για την διεξαγωγή μιας αποτίμησης. 

Επίσης, εξηγεί σε ποιες περιπτώσεις τα διάφορα υποδείγματα έχουν θεμελιώδη 

σφάλματα στην λογική τους, καθώς και τους λόγους για τους οποίους τα 

αποτελέσματα που εξάγονται από την εφαρμογή τους διαφέρουν μεταξύ τους
97

. 

Στην συνέχεια θα ασχοληθούμε με την Αποτίμηση μέσω Προεξοφλημένων 

Ταμειακών Ροών εφόσον στην πρακτική εφαρμογή θα χρησιμοποιήσουμε 

υποδείγματα αποτίμησης τα οποία ανήκουν σ’ αυτήν. 

 

5.2 Η Αποτίμηση μέσω Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών 

Η προσέγγιση της αποτίμησης μέσω προεξοφλημένων ταμειακών ροών αποτελεί 

την θεμελιώδη προσέγγιση της αποτίμησης επιχειρήσεων και βασίζεται στις αρχές 

της παρούσας αξίας
98

. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή η αξία ενός περιουσιακού 

στοιχείου ισούται με την παρούσα αξία των αναμενόμενων ταμειακών ροών του 

στο μέλλον και ο τύπος υπολογισμού της αξίας είναι ο ακόλουθος
99

: 
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όπου  CFt = η ταμειακή ροή του έτους t,  

           n   = η διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου 

           r = το προεξοφλητικό επιτόκιο το οποίο εκφράζει τον κίνδυνο των 

αναμενόμενων ταμειακών ροών. 

Αξίζει να τονίσουμε ότι όσο μεγαλώνει ο κίνδυνος των εκτιμώμενων ταμειακών 

ροών, τόσο υψηλότερο θα είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο (r). 

 Η παραπάνω μαθηματική σχέση δύναται να χρησιμοποιηθεί και για την 

αποτίμηση επιχειρήσεων στην περίπτωση που θεωρήσουμε ότι μια επιχείρηση 

αποτελεί ένα χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων. Έτσι, για να αποτιμήσουμε 

μια επιχείρηση χρησιμοποιούμε της αναμενόμενες ταμειακές ροές της και ένα 

προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά τον συνολικό κίνδυνο των περιουσιακών 

στοιχείων της
100

. 

Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή υπάρχουν τέσσερις προσδιοριστικοί 

παράγοντες της αξίας μιας επιχείρησης, οι οποίοι είναι: 

� η ικανότητα της επιχείρησης να παράγει ταμειακές ροές από τα περιουσιακά 

στοιχεία που διαθέτει, 

� ο αναμενόμενος ρυθμός αύξησης των ταμειακών της ροών, 

� το κόστος κεφαλαίου, 

� ο απαιτούμενος χρόνος ώστε η επιχείρηση να φτάσει σε σταθερή 

ανάπτυξη
101

. 

 Με την χρήση της προσέγγισης αυτής ένας αναλυτής αποσκοπεί να 

εκτιμήσει την εσωτερική αξία μιας επιχείρησης ή ενός μεμονωμένου περιουσιακού 

στοιχείου της. Ως εσωτερική αξία ορίζεται «η αξία που θα προσέδιδε στην 

επιχείρηση ένας αμερόληπτος αναλυτής, ο οποίος όχι μόνο εκτιμά της 

αναμενόμενες ταμειακές ροές για την επιχείρηση σωστά, δεδομένων των 

διαθέσιμων πληροφοριών στο χρόνο, αλλά επίσης αποδίδει το σωστό 
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προεξοφλητικό επιτόκιο για να αποτιμήσει αυτές τις ταμειακές ροές» (Damodaran 

A., 2012)
102

. 

Στην συγκεκριμένη προσέγγιση ανήκει μεγάλος αριθμός υποδειγμάτων και 

ορισμένα απ’ αυτά παρουσιάζουν ελάχιστες διαφορές μεταξύ τους. Ο Aswath 

Damodaran επιχείρησε να πραγματοποιήσει μια κατηγοριοποίηση των 

υποδειγμάτων που ανήκουν σ’ αυτή την προσέγγιση. 

Στην πρώτη κατηγορία εντάσσει τα ακόλουθα δύο υποδείγματα που 

χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση μιας επιχείρησης: 

� Αποτίμηση της Εταιρίας (Firm Valuation) 

� Αποτίμηση Ιδίων Κεφαλαίων (Equity Valuation). 

Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ αυτών των υποδειγμάτων έγκειται στο γεγονός ότι το 

υπόδειγμα Αποτίμησης των Ιδίων Κεφαλαίων (Equity Valuation) αποτιμά μόνο το 

μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης, ενώ το υπόδειγμα Αποτίμησης της Εταιρίας 

(Firm Valuation) αποτιμά ολόκληρη την επιχείρηση που περιλαμβάνει πέρα από τα 

ίδια κεφάλαια και τους υπόλοιπους κατόχους αξιώσεων έναντι της εταιρίας όπως 

είναι οι προνομιούχοι μέτοχοι και οι ομολογιούχοι
103

. 

Στην δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι παρακάτω δύο προσεγγίσεις 

αποτίμησης: 

� η προσέγγιση του Κόστους Κεφαλαίου (Cost of Capital Approach) 

� η προσέγγιση της Προσαρμοσμένης Παρούσας Αξίας (Adjusted Present 

Value (APV) Approach). 

Σύμφωνα με την προσέγγιση του Κόστους Κεφαλαίου για να αποτιμήσουμε 

ολόκληρη την εταιρία προεξοφλούμε τις σωρευμένες ταμειακές ροές προς όλους 

τους κατόχους αξιώσεων έναντι της εταιρίας χρησιμοποιώντας ως προεξοφλητικό 

επιτόκιο το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC), ενώ με την προσέγγιση της 
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Προσαρμοσμένης Παρούσας Αξίας (APV) προσθέτουμε την οριακή επίδραση του 

χρέους επί της αξίας  της αμόχλευτης εταιρίας
104

. 

Στην τρίτη κατηγορία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα δύο υποδείγματα 

αποτίμησης: 

� το υπόδειγμα Συνολικών Ταμειακών Ροών (Total Cash Flow Model) 

� το υπόδειγμα Υπερβαλλουσών Ταμειακών Ροών (Excess Cash Flow 

Model). 

Σύμφωνα με το πρώτο υπόδειγμα, ένα περιουσιακό στοιχείο αποτιμάται εκτιμώντας 

την παρούσα αξία των συνολικών ταμειακών ροών που αυτό παράγει με την χρήση 

ενός κατάλληλου προεξοφλητικού επιτοκίου. Ενώ, το δεύτερο υπόδειγμα θεωρεί ως 

δημιουργία αξίας μόνο τις ταμειακές ροές που δημιουργούνται πάνω από την 

απαιτούμενη απόδοση και για να εκτιμηθεί η αξία του περιουσιακού αυτού 

στοιχείου προστίθεται η παρούσα αξία των υπερβαλλουσών ταμειακών ροών στο 

ποσό που επενδύθηκε στο συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο
105

. 

 

5.3.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

5.3.1 Γενική εκδοχή του υποδείγματος 

Το υπόδειγμα προεξόφλησης μερισμάτων (Dividend Discount Model) ανήκει στην 

προσέγγιση αποτίμησης μέσω των προεξοφλημένων ταμειακών ροών και είναι μια 

ειδική περίπτωση της μεθόδου αποτίμησης Ιδίων Κεφαλαίων. 

Οι ταμειακές ροές που αναμένει να λάβει κάποιος επενδυτής που έχει 

αγοράσει μια μετοχή είναι τα μερίσματα εντός της περιόδου διακράτησης της 

μετοχής, καθώς και μια αναμενόμενη τιμή στο τέλος της συγκεκριμένης περιόδου. 

Εφόσον τα αναμενόμενα μερίσματα προσδιορίζουν την τιμή αυτή, η αξία της 
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μετοχής ισούται με την παρούσα αξία των αναμενόμενων μερισμάτων στο 

διηνεκές
106

. Έτσι η αξία της μετοχής δίνεται από τον τύπο
107

: 

 

 

όπου Dt = είναι το αναμενόμενο μέρισμα του έτους t 

           r  = το κόστος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας. 

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό από την ανωτέρω σχέση τα αναμενόμενα 

μερίσματα και το κόστος των ιδίων κεφαλαίων αποτελούν τις βασικές εισροές του 

συγκεκριμένου υποδείγματος. Τα αναμενόμενα μερίσματα αποκτώνται κάνοντας 

ορισμένες υποθέσεις για τους αναμενόμενους ρυθμούς αύξησης των κερδών της 

επιχείρησης στο μέλλον, καθώς και για τους δείκτες πληρωμής. Όσον αφορά την 

δεύτερη εισροή του υποδείγματος, την απαιτούμενη απόδοση, αυτή καθορίζεται 

από τον κίνδυνο της μετοχής και μπορεί να υπολογιστεί μέσω του υποδείγματος 

αποτιμήσεως κεφαλαιακών στοιχείων (capital asset pricing model - CAPM), μέσω 

των πολυπαραγοντικών υποδειγμάτων ή μέσω του αρμπιτράζ.  Αξίζει να αναφερθεί 

ότι χάριν της ευελιξίας που διακρίνει το υπόδειγμα προεξόφλησης μερισμάτων 

είναι επιτρεπτό κατά την εφαρμογή του να χρησιμοποιούνται προεξοφλητικά 

επιτόκια, τα οποία μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου εξαιτίας των 

αναμενόμενων μεταβολών στον κίνδυνο ή στα επιτόκια διαχρονικά
108

. 

Στην διεθνή βιβλιογραφία συναντούμε διάφορες παραλλαγές του υποδείγματος 

προεξόφλησης μερισμάτων ανάλογα με τις υποθέσεις που γίνονται για την 

μελλοντική ανάπτυξη, όπως:  

� Το υπόδειγμα σταθερού μερίσματος 
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� Το υπόδειγμα σταθερού ρυθμού αύξησης του μερίσματος (Gordon Growth 

Model) 

� To υπόδειγμα προεξόφλησης μερισμάτων δύο σταδίων 

� Το υπόδειγμα H (H Model) 

� Το υπόδειγμα προεξόφλησης μερισμάτων τριών σταδίων. 

Στη συνέχεια θα αναλύσουμε το υπόδειγμα σταθερού ρυθμού αύξησης του 

μερίσματος (Gordon Growth Model) διότι μ’ αυτό θα αποτιμήσουμε τη μετοχή του 

Τιτάνα στο επόμενο κεφάλαιο. 

 

5.3.2 Το υπόδειγμα σταθερού ρυθμού αύξησης του μερίσματος  (The 

Gordon Growth Model) 

Το υπόδειγμα σταθερού ρυθμού αύξησης του μερίσματος εφαρμόζεται στην 

αποτίμηση επιχειρήσεων οι οποίες βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση και ο ρυθμός 

αύξησης των μερισμάτων τους παραμένει για πάντα σταθερός
109

. 

Ειδικότερα, το υπόδειγμα αυτό θεωρείται ως το πιο κατάλληλο για την 

αποτίμηση εταιριών των οποίων ο ρυθμός ανάπτυξης δεν είναι μεγαλύτερος του 

ονομαστικού ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας στην οποία αυτές 

δραστηριοποιούνται και οι οποίες επίσης έχουν καλά καθιερωμένες μερισματικές 

πολιτικές, η εφαρμογή των οποίων πρόκειται να συνεχιστεί και μελλοντικά. Όσον 

αφορά το κόστος ιδίων κεφαλαίων και την πληρωμή μερίσματος, αυτά δεν θα 

πρέπει να έρχονται σε αντίθεση με την παραδοχή της σταθερότητας, δεδομένου ότι 

σε γενικές γραμμές οι εταιρίες που βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση έχουν 

συντελεστή βήτα κοντά στη μονάδα και πληρώνουν σημαντικά μερίσματα στους 

μετόχους τους
110

. 

Οι βασικές παραδοχές που κάνει το υπόδειγμα σταθερού ρυθμού αύξησης του 

μερίσματος είναι οι εξής: 
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� Κάθε χρόνο το μέρισμα αυξάνεται με ένα σταθερό ρυθμό (g) 

� Ο ρυθμός αύξησης του μερίσματος (g) είναι μικρότερος της απαιτούμενης 

απόδοσης (r)
111

. 

Ο τύπος που μας δίνει την αξία της μετοχής σήμερα είναι ο ακόλουθος: 

 

  

όπου D1 = το αναμενόμενο μέρισμα στο τέλος του πρώτου έτους, 

          r  = η απαιτούμενη απόδοση που λαμβάνει υπόψη το βαθμό κινδύνου της 

μετοχής, 

          g  = ο σταθερός ρυθμός αύξησης του μερίσματος. 

Εφόσον το μέρισμα της εταιρίας αυξάνεται ένα σταθερό ρυθμό (g) στο τέλος του 

πρώτου έτους θα δίνεται από την ακόλουθη σχέση: 

 

όπου D0 είναι το τρέχον μέρισμα. Οπότε ο τύπος που μας δίνει την αξία της μετοχής 

σήμερα μπορεί να γραφτεί ως εξής
112

: 

                                                  

 

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, το συγκεκριμένο υπόδειγμα συσχετίζει την αξία 

της μετοχής με το αναμενόμενο μέρισμα της στο επόμενο έτος, τον αναμενόμενο 

ρυθμό αύξησης του μερίσματος, καθώς και το κόστος των ιδίων κεφαλαίων
113

. 
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5.3.3 Απαιτούμενη απόδοση 

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως η απαιτούμενη απόδοση μιας μετοχής 

δύναται να υπολογιστεί με τη χρήση διάφορων υποδειγμάτων. Στο σημείο αυτό θα 

αναφερθούμε στο υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων (CAPM) αφού 

μέσω αυτού θα υπολογίσουμε την απαιτούμενη απόδοση της κοινής μετοχής του 

Τιτάνα στην πρακτική εφαρμογή του επόμενου κεφαλαίου. 

Ο τύπος υπολογισμού της απαιτούμενης απόδοσης μέσω του υποδείγματος 

αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων (CAPM) είναι ο εξής: 

 

 

όπου ri = η απαιτούμενη απόδοση της μετοχής,  

rf  = η απόδοση επενδύσεων χωρίς κίνδυνο,  

βi = ο συντελεστής βήτα της μετοχής i ο οποίος μετράει τον κίνδυνο της μετοχής σε 

σχέση με τον κίνδυνο της αγοράς, 

 rm = η αναμενόμενη απόδοση της αγοράς, 

(rm – rf)  = το ασφάλιστρο κινδύνου της αγοράς
114

. 

Όπως γίνεται αντιληπτό από την ανωτέρω σχέση η απόδοση που απαιτούν 

οι επενδυτές να έχει μια μετοχή προκειμένου να την αγοράσουν είναι ίση με το 

άθροισμα της απόδοσης χωρίς κίνδυνο και της ανταμοιβής για τον κίνδυνο που 

αυτοί αναλαμβάνουν με την αγορά της μετοχής. Ο συντελεστής βήτα της μετοχής 

και η ανταμοιβή για τον κίνδυνο του χαρτοφυλάκιο της αγοράς καθορίζουν την 

ανταμοιβή για τον κίνδυνο
115

. 
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Αξίζει να στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι το ασφάλιστρο κινδύνου (risk 

premium) μπορεί να υπολογιστεί και από την σχέση
116

:  

 

όπου ως ώριμη αγορά (mature market) μπορούμε να θεωρήσουμε αυτή των 

Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. 

 

5.3.4 Ρυθμός αύξησης των μερισμάτων 

Στο συγκεκριμένο υπόδειγμα ως ρυθμός αύξησης του μερίσματος χρησιμοποιείται ο 

ρυθμός αύξησης των κερδών ανά μετοχή και δίνεται από την παρακάτω σχέση
117

: 

  

όπου b είναι το ποσοστό παρακράτησης κερδών και υπολογίζεται ως εξής
118

: 

 

ή 

 

 

και ROE είναι η απόδοση ιδίων κεφαλαίων, η οποία έχει οριστεί στο 3
ο
 κεφάλαιο. 

Κατά την εκτίμηση ενός σταθερού ρυθμού ανάπτυξης θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπ’ όψιν τα ακόλουθα: 

� ένας λογικός σταθερός ρυθμός αύξησης των μερισμάτων της εταιρίας δεν 

πρέπει να είναι μεγαλύτερος του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας στην 

οποία αυτή δραστηριοποιείται 
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Μερίσματα	

Καθαρά	Κέρδη
 

Equity Risk Premium = Base premium for mature equity market + Country premium 
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� εφόσον ο ρυθμός αύξησης των μερισμάτων αναμένεται να παραμείνει για 

πάντα σταθερός, ο αναμενόμενος ρυθμός αύξησης των κερδών καθώς και 

άλλων μέτρων των εταιρικών επιδόσεων να δύναται να είναι ο ίδιος
119

. 

Το υπόδειγμα του σταθερού ρυθμού αύξησης του μερίσματος παρουσιάζει 

μεγάλη ευαισθησία σχετικά με τις υποθέσεις που γίνονται για τον ρυθμό αύξησης 

του μερίσματος όσο οι υπόλοιπες εισροές του υποδείγματος δεν μεταβάλλονται, 

και πιο συγκεκριμένα: 

� όσο ο ρυθμός αύξησης του μερίσματος (g) προσεγγίζει το κόστος ιδίων 

κεφαλαίων (r) η αξία της μετοχής τείνει στο άπειρο, 

� και στην περίπτωση που ο ρυθμός αύξησης του μερίσματος (g) είναι 

μεγαλύτερος του κόστους ιδίων κεφαλαίων (r) η αξία της μετοχής λαμβάνει 

αρνητικές τιμές
120

. 

 

5.4 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 

5.4.1 Ορισμός της Ελεύθερης Ταμειακής Ροής προς την Εταιρία (FCFF) 

Μπορούμε να ορίσουμε την ελεύθερη ταμειακή ροή προς την εταιρία (FCFF) ως «το 

άθροισμα των ταμειακών ροών προς όλους τους κατόχους αξιώσεων στην εταιρία, 

συμπεριλαμβανομένων των μετόχων, των ομολογιούχων και των προνομιούχων 

μετόχων»(Damodaran Α., 2012)
121

. Εναλλακτικά μπορούμε να πούμε ότι οι 

ελεύθερες ταμειακές ροές προς την εταιρία αποτελούν το ποσό που είναι διαθέσιμο 

έπειτα από τις επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει η εταιρία σε κεφαλαιουχικό 

εξοπλισμό και στο μη ταμειακό κεφάλαιο κίνησης
122

. 

Όσον αφορά τον υπολογισμό της ελεύθερης ταμειακής ροής προς στην 

εταιρία (FCFF) υπάρχουν οι ακόλουθοι δύο τρόποι: 
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1
ος

 Τρόπος: σύμφωνα μ’ αυτόν η ελεύθερη ταμειακή ροή προς την εταιρία 

προκύπτει προσθέτοντας τις ταμειακές ροές προς όλους τους κατόχους αξιώσεων 

και δίνεται από την ακόλουθη σχέση: 

 

 

2
ος

 Τρόπος: αυτός ο τρόπος υπολογισμού της ελεύθερης ταμειακής ροής προς την 

εταιρία εκτιμά τις ταμειακές ροές πριν από οποιαδήποτε αξίωση και ο τύπος 

υπολογισμού είναι: 

 

 

όπου    t   = ο φορολογικός συντελεστής  

         EBIT = τα κέρδη προ τόκων και φόρων. 

Πρέπει να τονιστεί ότι σ’ αυτή την ελεύθερη ταμειακή ροή προς την εταιρία (FCFF) 

τα φορολογικά οφέλη που προκύπτουν από τις πληρωμές των τόκων δεν 

ενσωματώνονται προς αποφυγή του διπλού υπολογισμού τους, αφού αυτά 

περιλαμβάνονται ήδη κατά τον υπολογισμό του κόστους κεφαλαίου με την χρήση 

του κόστους του δανεισμού μετά από φόρους
123

. 

 

5.4.2 Η Προσέγγιση του Κόστους Κεφαλαίου 

5.4.2.1 Γενική Εκδοχή 

Σύμφωνα με την γενική εκδοχή του υποδείγματος των ελεύθερων ταμειακών ροών 

προς την εταιρία η αξία της εταιρίας ισούται με την παρούσα αξία των 

                                                           
123

 Damodaran, A. (2012), Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of 

Any Asset, University Edition, Third Edition, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, σελίδα 

380-381. 

FCFF = Ελεύθερες Ταμειακές Ροές προς τους Μετόχους + Τόκοι*(1-t) + Αποπληρωμές 

Κεφαλαίου – Νέες Εκδόσεις Χρέους + Προνομιούχα Μερίσματα 

FCFF = EBIT *(1-t) + Αποσβέσεις – Κεφαλαιακές Δαπάνες – Μεταβολή στο κεφάλαιο κίνησης 
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αναμενόμενων ελεύθερων ταμειακών ροών προς την εταιρία και δίνεται από την 

παρακάτω σχέση
124

:  

 

 

όπου FCFFt  = η ελεύθερη ταμειακή ροή προς την εταιρία του έτους t, 

         WACC = το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου. 

Στην περίπτωση που η εταιρία φθάσει σε μια σταθερή κατάσταση έπειτα 

από ν-έτη και από τη στιγμή αυτή και μετά αρχίσει να αναπτύσσεται με ένα 

σταθερό ρυθμό gn, η αξία της υπολογίζεται από τον τύπο
125

: 

 

  

όπου WACChg = μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου στην περίοδο υψηλής ανάπτυξης, 

          WACCst = μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου στην περίοδο σταθερής 

ανάπτυξης. 

Το υπόδειγμα των ελεύθερων ταμειακών ροών προς την εταιρία είναι το 

πλέον κατάλληλο για την αποτίμηση επιχειρήσεων οι οποίες παρουσιάζουν πολύ 

υψηλά ή πολύ χαμηλά επίπεδα μόχλευσης, ή βρίσκονται στη φάση που 

μεταβάλλουν τη μόχλευσης τους
126

. 

 

5.4.2.2 Υπόδειγμα Σταθερής Ανάπτυξης 

Μια εταιρία που αναπτύσσεται με έναν σταθερό ρυθμό ανάπτυξης, δύναται να 

αποτιμηθεί με την χρήση ενός μοντέλου σταθερής ανάπτυξης. Έτσι, η αξία μιας 

                                                           
124

 Damodaran, A. (2012), Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of 

Any Asset, University Edition, Third Edition, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, σελ. 385. 
125

 Damodaran, A. (2012), όπως παραπάνω, σελίδα 386. 
126

 Damodaran, A. (2012), όπως παραπάνω. 

Αξία της Εταιρίας = ∑
�����

(�	����)�
��
��  

Αξία της Εταιρίας = ∑
�����

(�	������)
�

��
��  + 

[���� !� (����"��# ⁄ )]

(�	������)
 

 



68 

 

εταιρίας της οποίας οι ελεύθερες ταμειακές ροές προς την εταιρία αυξάνονται με 

έναν σταθερό ρυθμό δίνεται από τον τύπο
127

: 

 

 

όπου FCFF1 = οι αναμενόμενες ελεύθερες ταμειακές ροές προς την εταιρία του 

επόμενου έτους, 

          WACC = το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου,  

           gn = ο σταθερός ρυθμός ανάπτυξης των ελεύθερων ταμειακών ροών προς την 

εταιρία. 

 

5.4.3 Ρυθμός αύξησης των FCFF 

Επειδή οι ελεύθερες ταμειακές ροές προς την εταιρία βασίζονται στα λειτουργικά 

κέρδη, δηλαδή στα κέρδη της εταιρίας πριν από τις πληρωμές του χρέους, ως 

ρυθμός αύξησής τους χρησιμοποιείται ο ρυθμός αύξησης των λειτουργικών 

κερδών
128

.  

Στην περίπτωση που η απόδοση κεφαλαίου μιας επιχείρησης είναι σταθερή, 

η αναμενόμενη αύξηση των λειτουργικών κερδών της προκύπτει από τον τύπο: 

 

 

όπου: 

  

 

και 
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 Damodaran, A. (2012), Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of 

Any Asset, University Edition, Third Edition, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, σελ. 383. 
128

 Damodaran, A. (2012), όπως παραπάνω, σελίδα 381. 

Αξία της εταιρίας = 
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Ποσοστό Επανεπένδυσης Κερδών = 
Κεφαλαιακές	Δαπάνες	�Αποσβέσεις			Δ	Μη	ταμειακού	&&

'()*∗(�	��)
 

Αναμενόμενη Αύξηση EBIT =  Ποσοστό Επανεπένδυσης Κερδών * Απόδοση Κεφαλαίου 
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Το Ποσοστό Επανεπένδυσης Κερδών είναι το ποσοστό των λειτουργικών κερδών 

μετά από φόρους που η επιχείρηση επενδύει στο μη ταμειακό κεφάλαιο κίνησης 

και σε καθαρές κεφαλαιακές δαπάνες. Η μετά από φόρους απόδοση του 

επενδυμένου κεφαλαίου μετράει την ποιότητα των επενδύσεων αυτών
129

. 

 

5.4.4 Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (WACC) 

Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να ορίσουμε το Μέσο Σταθμικό Κόστος 

Κεφαλαίου (WACC) το οποίο αποτελεί βασική εισροή της προσέγγισης του κόστους 

κεφαλαίου. 

Το WACC μιας επιχείρησης ορίζεται ως «ο σταθμικός μέσος όρος του 

κόστους των διαφόρων πηγών χρηματοδότησης της επιχείρησης, όπου οι σταθμίσεις 

είναι τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε πηγής στη σύνθεση του κεφαλαίου της 

επιχείρησης» (Βασιλείου Δ., Ηρειώτης Ν.,2008)
130

. 

Ο τύπος υπολογισμού του είναι
131

: 

 

  

 όπου t είναι ο φορολογικός συντελεστής. 

Όπως γίνεται αντιληπτό από τον ανωτέρω τύπο, το WACC υπολογίζεται 

πάντοτε σε μετά φόρου βάση. Επίσης, αξίζει να τονιστεί ότι η βάση για την 

προσέγγιση του WACC είναι το γεγονός ότι οι εταιρίες χρηματοδοτούν τα σχέδια 

τους με ίδια και με δανειακά κεφάλαια. Το WACC θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

                                                           
129

 Damodaran, A. (2014), Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική για Επιχειρήσεις, Εκδόσεις Π.Χ. 

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, Broken Hill Publishers LTD, Nicosia, Cyprus, σελίδα 693. 
130

 Βασιλείου Δ., Ηρειώτης Ν. (2008), Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Θεωρία & Πρακτική, Εκδοτικός 

οίκος Rosili, Αθήνα, σελίδα 113. 
131

 Damodaran, A. (2012), Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of 

Any Asset, University Edition, Third Edition, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, σελίδα 14. 

Απόδοση Κεφαλαίου = 
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αποτελεί τον ελάχιστο συντελεστή απόδοσης που η επιχείρηση πρέπει να 

εξασφαλίζει από τις διάφορες επενδύσεις που πραγματοποιεί, για να είναι σε θέση 

να ικανοποιεί τους επενδυτές της
132

. 

5.4.5 Κόστος Δανεισμού (Cost of debt) 

Tο κόστος δανεισμού μπορεί να υπολογιστεί με την ακόλουθη σχέση
133

: 

 

Τα spreads που χρησιμοποιούνται στην παραπάνω σχέση προκύπτουν από τις 

αξιολογήσεις των χωρών και των εταιριών από διεθνείς οίκους αξιολόγησης, όπως 

είναι η Standard and Poor’s, η Moody’s και άλλες. 

Εναλλακτικά, όπως γνωρίζουμε και από τις μέχρι τώρα σπουδές μας ένα ενδεικτικό 

κόστος δανεισμού μπορεί να υπολογιστεί και ως εξής: 
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 Λαζαρίδης, Θ. (2014), Αποτίμηση Επιχειρήσεων: Θεωρία - Μεθοδολογία - Πρακτική, Εκδοτικός 

Οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε., Θεσσαλονίκη, σελίδα 233-234. 
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 Damodaran, A. (2012), Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of 

Any Asset, University Edition, Third Edition, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, σελ. 214. 

Κόστος Δανεισμού = 
Έ5678	89ό	;ό<6=>	

?ύA6B6	C8ADίFA
 

Cost of debt = Riskless rate + Country default spread + Company default spread 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝ 

 

6.1 Αποτίμηση με το Υπόδειγμα Προεξόφλησης Μερισμάτων. 

Υποθέτουμε ότι ο ρυθμός αύξησης των μερισμάτων θα παραμείνει σταθερός στο 

διηνεκές. Οπότε για την αποτίμηση της μετοχής θα χρησιμοποιήσουμε το 

υπόδειγμα σταθερού ρυθμού αύξησης του μερίσματος (Gordon Growth Model). 

 

6.1.1 Υπολογισμός του σταθερού ρυθμού αύξησης του μερίσματος 

Σύμφωνα με τη θεωρία που παρατέθηκε 5
Ο
 κεφάλαιο ο σταθερός ρυθμός αύξησης 

των μερισμάτων θα προκύψει από τον ακόλουθο τύπο: 

 

 

Αρχικά θα υπολογίσουμε τον ρυθμό αύξησης του μερίσματος για κάθε ένα 

από τα έτη της δεκαετίας 2006-2015 και έπειτα μπορούμε να υπολογίσουμε τον 

μελλοντικό ρυθμό αύξησης των μερισμάτων ως τον μέσο όρο των ρυθμών 

ανάπτυξης του παρελθόντος
134

: 

  

 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται τα μερίσματα που διένειμε ο ΤΙΤΑΝ και 

τα καθαρά κέρδη του που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής εταιρίας του 

Ομίλου κατά την δεκαετία 2006-2015. 

                                                           
134

 Damodaran, A. (2012), Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of 

Any Asset, University Edition, Third Edition, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, σελ. 272. 

g = b * ROE 
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Πίνακας 6.1: Μέρισμα και καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της 

Εταιρίας ανά έτος 

Έτος Μέρισμα Ρυθμός Μεταβολής 

Μερίσματος 

Καθαρά Κέρδη  

μετά από φόρους  

& δικαιώματα μειοψηφίας 

2006 63.353.403,00 - 259.185.000,00 

2007 63.399.000,00    0,07% 239.739.000,00 

2008 35.510.000,00 -43,99% 208.224.000,00 

2009 15.224.000,00 -57,13% 123.393.000,00 

2010 6.565.000,00 -56,88% 103.075.000,00 

2011 0               -100,00%   11.011.000,00 

2012 0 -  -24.516.000,00 

2013 0 -  -36.074.000,00 

2014 12.694.879,20 -   30.947.000,00 

2015 25.390.000,00                 100,00%   33.754.000,00 

 

Οπότε ξεκινάμε υπολογίζοντας το Ποσοστό παρακράτησης κερδών (b) από τον τύπο 

που δόθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο: 

b = 1 - 
Μερίσματα	

Καθαρά	Κέρδη
    

Πρέπει να σημειώσουμε ότι στον παρονομαστή του παραπάνω τύπου θα 

χρησιμοποιήσουμε τα Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 

γιατί είναι αυτά που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρίας. 

Χρησιμοποιώντας τον ανωτέρω τύπο θα υπολογίσουμε για κάθε ένα έτος της 

εξεταζόμενης περιόδου το ποσοστό παρακράτησης κερδών (b). 

b2006 = 1 - 
IJ.JLJ.MNJ

OLP.�QL.NNN
 = 1 - 0,2444 = 0,7556 ή 75,56% 

Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζουμε και το ποσοστό παρακράτησης κερδών (b) των 

επόμενων ετών. Ωστόσο, τη διετία 2012-2013 όπου ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είχε ζημίες δεν  

μπορεί να οριστεί το ποσοστό παρακράτησης κερδών (b). 
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Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (ROE) του Ομίλου ΤΙΤΑΝ υπολογίστηκε στο 

3
Ο
 Κεφάλαιο οπότε εδώ θα χρησιμοποιήσουμε απευθείας της υπολογισθείσες τιμές 

της. 

Ο Πίνακας 6.2 παρακάτω συγκεντρώνει τα ποσοστά παρακράτησης κερδών 

(b) και την απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) του Ομίλου ΤΙΤΑΝ κάθε έτους. Οπότε 

κάνοντας απλή εφαρμογή του τύπου g = b * ROE υπολογίζουμε τον ρυθμό αύξησης 

του μερίσματος για καθένα από τα δέκα έτη. 

g2006 = b2006 * ROE2006 = (0,7556)*(0,2384) = 0,1801 ή 18,01% 

Ομοίως υπολογίζουμε τον ρυθμό αύξησης των μερισμάτων (g) και των επόμενων 

ετών. Πρέπει να επισημάνουμε ότι για τα έτη 2012-2013 δεν μπορεί να οριστεί ο 

ρυθμός αύξησης των μερισμάτων (g) από την ανωτέρω μαθηματική σχέση, αφού 

όπως προαναφέρθηκε για τα έτη αυτά δεν μπορεί να οριστεί το ποσοστό 

παρακράτησης κερδών (b). Τα αποτελέσματα δίνονται στο ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 6.2: Υπολογισμός ρυθμού αύξησης των μερισμάτων (g) ανά έτος 

Έτος b ROE g 

2006 75,56% 23,84% 18,01% 

2007 73,55% 20,44% 15,03% 

2008 82,95% 14,64% 12,14% 

2009 87,66% 8,40% 7,36% 

2010 93,63% 6,55% 6,13% 

2011 100,00% 1,27% 1,27% 

2012 - -1,13% - 

2013 - -1,88% - 

2014 58,98% 2,19% 1,29% 

2015 24,78% 2,07% 0,51% 

  

Το 2011 το ποσοστό παρακράτησης κερδών του Ομίλου ισούται με 100% και 

οφείλεται στο γεγονός ότι ενώ ο Όμιλος είχε κέρδη κατά το έτος αυτό, η μητρική 

εταιρία κατέγραψε ζημίες και ως εκ τούτου δεν διανεμήθηκε μέρισμα στους 
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μετόχους της έπειτα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της 

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 

Οπότε όπως αναφέραμε και παραπάνω  ο σταθερός ρυθμός αύξησης των 

μερισμάτων προκύπτει ως εξής: 

g = 
∑ #�
�GH�
�GH 

�
 = 

�Q,N�%	�L,NJ%	�O,�M%	T,JI%	I,�J%	�,OT%	�,OP%	N,L�%

Q
 = 7,72% 

Άρα, τα μερίσματα του Ομίλου θα αυξάνονται με ρυθμό 7,72% ετησίως στο 

διηνεκές. 

 

6.1.2 Υπολογισμός της απαιτούμενης απόδοσης της μετοχής 

Την απαιτούμενη απόδοση της κοινής μετοχής του Τιτάνα θα την υπολογίσουμε 

όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο μέσω του υποδείγματος 

κεφαλαιακών στοιχείων (CAPM). Παραθέτουμε πάλι τον τύπο υπολογισμού της 

απαιτούμενης απόδοσης: 

 

 

Επειδή στην πραγματικότητα δεν υπάρχει καμία επένδυση που να μην 

ενέχει κίνδυνο για τον επενδυτή, η πλειοψηφία των αναλυτών χρησιμοποιεί, ως  

μία προσέγγιση της απόδοσης χωρίς κίνδυνο, την απόδοση των εντόκων 

γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου και ορισμένοι υποστηρίζουν ότι είναι 

προτιμότερο να χρησιμοποιείται η απόδοση των μακροπρόθεσμων κρατικών 

ομολογιών
135

. Έτσι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως ακίνδυνο επιτόκιο (rf) την 

απόδοση του δεκαετούς ομολόγου του ελληνικού δημοσίου κατά το μήνα 

Δεκέμβριο του 2015 που ήταν ίση με 8,21%
136

. Όμως θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη 

                                                           
135

 Βασιλείου Δ., Ηρειώτης Ν. (2008), Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Θεωρία & Πρακτική, Εκδοτικός 

οίκος Rosili, Αθήνα, σελίδα 107. 
136

 Οι αποδόσεις αποκτήθηκαν από την επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος: 

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/rates_markets/titloieldimosiou/titloieldimosiou.aspx

?Year=2015  

ri = rf + βi (rm – rf) 
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τιμή είναι πολύ υψηλή για να χρησιμοποιηθεί ως ακίνδυνο επιτόκιο, οπότε θα 

υποθέσουμε ότι το ακίνδυνο επιτόκιο στο τέλος του 2015 ήταν ίσο με 2%. 

Ο συντελεστής β (beta) της κοινής μετοχής του Τιτάνα υπολογίστηκε με τη 

χρήση του οικονομετρικού προγράμματος EVIEWS εισάγοντας τις ημερήσιες 

αποδόσεις της μετοχής και του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την 

χρονική περίοδο 2006-2015 και προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

Πίνακας 6.3: Αποτελέσματα παλινδρόμησης 

 

Οπότε, όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα το Beta ισούται με 0,703730 και 

στους υπολογισμούς για λόγους ευκολίας θεωρούμε το Beta ίσο με 0,704. 

Λόγω του γεγονότος ότι η περίοδος την οποία μελετάμε δεν είναι μια 

κανονική περίοδος εξαιτίας της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, η μέση απόδοση 

της αγοράς για τα έτη 2006-2015 ήταν αρνητική και για το λόγο αυτό δε μπορούμε 

να τη χρησιμοποιήσουμε ως αναμενόμενη απόδοση της αγοράς. Μακροπρόθεσμα 

Dependent Variable: S 

Method: Least Squares 

Date: 09/12/16 Time: 17:30 

Sample: 1/02/2006 12/31/2015 

Included observations: 2465 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.000431 0.000451 0.955695 0.3393 

M 0.703730 0.020729 33.94899 0.0000 

R-squared                   0.318773 Mean dependent var 9.49E-05 

Adjusted R-squared  0.318496 S.D. dependent var 0.027091 

S.E. of regression       0.022364 Akaike info criterion -4.761894 

Sum squared resid     1.231894 Schwartz criterion  -4.757180 

Log likelihood             5871.035 Hannan - Quinn criter. -4.760182 

F – statistic                  1152.534 Durbin – Watson stat  2.155748 

Prob (F-statistic)          0.000000  
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όμως η απόδοση της αγοράς είναι θετική και γι’ αυτό θα χρησιμοποιήσουμε ως 

αναμενόμενη απόδοση της αγοράς τη μέση ετήσια απόδοση του Γενικού Δείκτη του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών της περιόδου 2.1.1985 έως 31.12.2015 η οποία σύμφωνα 

με τα διαθέσιμα στοιχεία υπολογίστηκε σε 12,55%
137

. 

Έτσι, σύμφωνα με τις παραπάνω υποθέσεις η απαιτούμενη απόδοση της κοινής 

μετοχής του Τιτάνα είναι: 

r = rf + β (rm – rf) = 0,02 + 0,704*(0,1255-0,02) = 9,43% 

 

6.1.3 Υπολογισμός της εσωτερικής αξίας της μετοχής 

Όπως αναφέραμε και στο 2
ο
 Κεφάλαιο το μέρισμα που διανεμήθηκε στους 

μετόχους και αφορούσε τα κέρδη του 2015 ήταν ίσο με 0,30€ ανά μετοχή. 

Άρα, η εσωτερική αξία της κοινής μετοχής του Τιτάνα την 31
η
 Δεκεμβρίου 2015 

σύμφωνα με το υπόδειγμα σταθερού ρυθμού αύξησης του μερίσματος ήταν: 

P0 = 
��

U�#
 = 
��(�	#)

U�#
 = 
N,J∗(�	N,NTTO)

N,NPMJ�N,NTTO
 = €18,90 

 

6.2 Αποτίμηση με το υπόδειγμα Ελεύθερων Ταμειακών Ροών προς την 

Εταιρία (Προσέγγιση του Κόστους Κεφαλαίου) 

Υποθέτουμε ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα αυξάνονται για πάντα με σταθερό 

ρυθμό. Οπότε για την αποτίμηση της μετοχής θα χρησιμοποιήσουμε το υπόδειγμα 

σταθερής ανάπτυξης. 

                                                           
137

 Η ημερήσιες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη αποκτήθηκαν μέσω της ιστοσελίδας 

http://www.capital.gr/ 

Για να υπολογίσουμε τη μέση ετήσια απόδοση του Γενικού Δείκτη πήραμε τη μέση ημερήσια 

απόδοσή του για την περίοδο 1985-2015 και την πολλαπλασιάσαμε επί 251 για να την 

μετατρέψουμε σε ετήσια, δηλαδή (0,05%) * 251 = 12,55%. 
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6.2.1 Υπολογισμός των FCFF της περιόδου 2006-2015 

Αρχικά με τον παρακάτω τύπο θα υπολογίσουμε τις FCFF του Ομίλου ΤΙΤΑΝ της 

περιόδου 2006-2015 για να έχουμε μια εικόνα των προηγούμενων ετών
138

: 

 

 

 

Πίνακας 6.4: Δεδομένα για υπολογισμό των FCFF 

 ΕΒΙΤ t
139

 ΕΒΙΤ*(1-t) Αποσβέσεις Κεφαλαιακές 

Δαπάνες
140

 

Μεταβολή στο μη 

ταμειακό 

κεφάλαιο κίνησης 

2006 399.940.000 29% 283.957.400 80.731.000 160.135.000 27.748.000 

2007 333.144.000 25% 249.858.000 94.782.000 252.399.000 13.708.000 

2008 270.574.000 25% 202.930.500 109.478.000 209.105.000 10.497.000 

2009 217.356.000 25% 163.017.000 112.400.000 180.674.000     -105.525.000 

2010 192.405.000 24% 146.227.800 122.515.000   86.601.000          -4.085.000 

2011 105.418.000 20% 84.334.400 119.930.000   58.067.000             -476.000 

2012 65.108.000 20% 52.086.400 124.683.000   50.969.000       -12.210.000 

2013 71.533.000 26% 52.934.420 113.405.000   48.821.000       -18.231.000 

2014 76.556.000 26% 56.651.440 105.449.000   82.102.000           4.439.000 

2015 85.727.000 29% 60.866.170 113.650.000     173.476.000       -19.604.000 

 

Οι μεταβολές στο μη ταμειακό κεφάλαιο κίνησης υπολογίστηκαν ως εξής
141

: 

 

 

 

                                                           
138

 Damodaran, A. (2012), Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of 

Any Asset, University Edition, Third Edition, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, σελ. 385. 
139

 Πηγή: https://www.taxheaven.gr/pages/klimakes 
140

 Οι Κεφαλαιουχικές Δαπάνες (CapEx) προέρχονται από την κατάσταση ταμιακών ροών του Ομίλου 

και πιο συγκεκριμένα αποτελούν το άθροισμα των αγορών ενσώματων και ασώματων 

ακινητοποιήσεων. 
141

 Νούλας, Α. (2015), Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Επενδυτικές και Χρηματοδοτικές Αποφάσεις, 

Θεσσαλονίκη, σελίδα 69. 

FCFF = EBIT*(1-t) + Αποσβέσεις – Κεφαλαιακές Δαπάνες – Μεταβολή στο μη 

ταμειακό κεφάλαιο κίνησης 

Μεταβολή στο μη ταμειακό κεφάλαιο κίνησης = μεταβολή στο μη ταμειακό 

κυκλοφορούν ενεργητικό – μεταβολή στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

εξαιρουμένων των βραχυπρόθεσμων δανείων 
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όπου το μη ταμειακό κυκλοφορούν ενεργητικό ισούται με το κυκλοφορούν 

ενεργητικό μείον τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα.  

Εφαρμόζοντας τα ανωτέρω για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ έχουμε: 

Μη ταμειακό κυκλοφορούν ενεργητικό2006 = 636.600.000 – 138.027.000 =  

= €498.573.000 

Μη ταμειακό κυκλοφορούν ενεργητικό2005 = 545.860.000 – 95.142.000 =  

= €450.718.000 

Οπότε η μεταβολή του μη ταμειακού κυκλοφορούντος ενεργητικού είναι: 

498.573.000 - 450.718.000 = €47.855.000 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εξαιρουμένων των βραχυπρόθεσμων δανείων2006 = 

= 327.936.000 - 138.480.000 = €189.456.000 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εξαιρουμένων των βραχυπρόθεσμων δανείων2005 = 

= 233.288.000 – 63.939.000 = €169.349.000  

Οπότε η μεταβολή στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου εξαιρουμένων 

των βραχυπρόθεσμων δανείων του είναι: 

189.456.000 - 169.349.000 = €20.107.000 

Άρα: 

Μεταβολή στο μη ταμειακό κεφάλαιο κίνησης2006 = 47.855.000 - 20.107.000 = 

= €27.748.000  

Με τον ίδιο τρόπο υπολογίστηκαν οι μεταβολές στο μη ταμειακό κεφάλαιο κίνησης 

του Ομίλου για τα επόμενα έτη. 

Οπότε υπολογίζουμε τις FCFF για την περίοδο 2006-2015 με τον ανωτέρω τύπο: 

FCFF2006= 399.940.000*(1-0,29)+80.731.000-160.135.000-27.748.000 = €176.805.400 
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Ομοίως υπολογίζουμε και τις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές προς την Εταιρία των 

επόμενων ετών. Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτονται οι Ελεύθερες Ταμειακές 

Ροές προς την Εταιρία (FCFF) για τα έτη 2006-2015. 

Πίνακας 6.5: Ελεύθερες ταμειακές ροές και ο ρυθμός μεταβολής τους 

Έτος FCFF Ρυθμός Μεταβολής των FCFF 

2006 176.805.400 - 

2007   78.533.000 -55,58% 

2008   92.806.500   18,18% 

2009 200.268.000 115,79% 

2010 186.226.800   -7,01% 

2011 146.673.400 -21,24% 

2012 138.010.400   -5,91% 

2013 135.749.420   -1,64% 

2014   75.559.440 -44,34% 

2015   20.644.170 -72,68% 

 

6.2.2 Υπολογισμός του ρυθμού ανάπτυξης  

Εφαρμόζοντας τους τύπους που παρατέθηκαν στη θεωρία του προηγούμενου 

κεφαλαίου υπολογίζουμε τον ρυθμό ανάπτυξης των EBIT καθενός απ’ τα 

προηγούμενα έτη:  

Ποσοστό Επανεπένδυσης Κερδών2006 = 
Κεφαλαιακές	Δαπάνες	�Αποσβέσεις			Δ	Μη	ταμειακού	��

'()*∗(�	��)
 = 

                                                                   = 
�IN.�JL.NNN�QN.TJ�.NNN	OT.TMQ.NNN

OQJ.PLT.MNN
 = 0,3774 ή 37,74% 

Απόδοση Κεφαλαίου2006 = 
'()*∗(���)V��W

(,	Ιδίων	ΚεφαλαίωνV��X	(,	Δανειακών	ΚεφαλαίωνV��X�ΜετρητάV��X	
 = 

 

                                        = 
OQJ.PLT.MNN

PJP.JIQ.NNN	MQJ.IQI.NNN�PL.�MO.NNN
 = 0,2138 ή 21,38% 

Σημειώνεται ότι ως λογιστική αξία του δανειακών κεφαλαίων χρησιμοποιήθηκε το 

άθροισμα των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δανείων από τις σημειώσεις 
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επί των οικονομικών καταστάσεων εκάστου έτους, και ως μετρητά σύμφωνα με την 

μεθοδολογία του καθηγητή Damodaran χρησιμοποιήσαμε τα ταμειακά διαθέσιμα 

και ισοδύναμα. 

Οπότε: g2006= Ποσοστό Επανεπένδυσης Κερδών2006 * Απόδοση Κεφαλαίου2006 =     

                    =(0,3774)*(0,2138) = 8,07% 

Ομοίως υπολογίζουμε και τους ρυθμούς μεγέθυνσης των επόμενων ετών. 

Πίνακας 6.6: Υπολογισμός Ρυθμού Ανάπτυξης των EBIT 

Έτος Ποσοστό 

Επανεπένδυσης 

(α) 

Απόδοση Κεφαλαίου 

(ROC) 

(β) 

Ρυθμός Ανάπτυξης (g) 

(γ) = (α)*(β) 

2006 37,74% 21,38% 8,07% 

2007 68,57% 17,56% 12,04% 

2008 54,27% 11,53%   6,26% 

2009            -22,85%   6,41%  -1,46% 

2010            -27,35%   6,04%  -1,65% 

2011            -73,92%   3,39%  -2,51% 

2012          -164,96%   2,16%  -3,57% 

2013          -156,45%   2,35%  -3,67% 

2014            -33,38%   2,77%  -0,92% 

2015 66,08%   2,81%    1,86% 

 

Έτσι, όπως αναφέραμε και παραπάνω σύμφωνα με το Aswath Damodaran 

μπορούμε να υπολογίσουμε το μελλοντικό ρυθμό ανάπτυξης ως τον απλό μέσο όρο 

των ρυθμών ανάπτυξης του παρελθόντος: 

g = 
∑ #�
�GH�
�GH 

�
 = 

�M,MJ%

�N
 = 1,44%. 

Όμως ο συγκεκριμένος ρυθμός ανάπτυξης που υπολογίστηκε βάσει της θεωρίας δεν 

ενδείκνυται για την περίπτωση του Ομίλου Τιτάν διότι έπειτα από δοκιμή 

καταλήξαμε σε αρνητική τιμή της μετοχής. 
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Σύμφωνα με τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων του 2015 ο 

Όμιλος έχει υπολογίσει τους παρακάτω ρυθμούς ανάπτυξης στο διηνεκές: 

Πίνακας 6.7: Εκτίμηση ρυθμού ανάπτυξης Ομίλου ΤΙΤΑΝ
142

 

Γεωγραφικός τομέας Ρυθμούς ανάπτυξης στο διηνεκές 

Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη 3% 

Βόρειος Αμερική 3% - 3,5% 

Νοτιοανατολική Ευρώπη 2% 

Ανατολική Μεσόγειος 3,5% 

  

Όμως, λαμβάνοντας έναν μέσο ρυθμό ανάπτυξης βάσει των ανωτέρω εκτιμήσεων 

του Ομίλου ίσο με 3%, έπειτα από δοκιμές καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι είναι 

χαμηλός διότι με την χρήση του καταλήγουμε και πάλι σε αρνητική τιμή της 

μετοχής. Οπότε θα πρέπει να εκτιμήσουμε έναν μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης. 

Στον επόμενο πίνακα φαίνεται η αύξηση των EBIT την τελευταία τριετία.   

Πίνακας 6.8: Πορεία των EBIT κατά την τριετία 2012-2015. 

Έτος EBIT Μεταβολή του EBIT 

2012 65.108.000 - 

2013 71.533.000 9,87% 

2014 76.556.000 7,02% 

2015 85.727.000 11,98% 

  Μέσος όρος 9,62% 

 

Παρατηρούμε ότι τα κέρδη προ τόκων και φόρων του Ομίλου αυξάνονται 

την τελευταία τριετία κατά μέσο όρο 9,62%. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ομίλου 

όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.7 παραπάνω ο εκτιμώμενος ρυθμός ανάπτυξης στο 

διηνεκές είναι περίπου 3%. Οπότε, θεωρούμε ότι ένας ρυθμός ανάπτυξης ο οποίος 

βρίσκεται περίπου στο μέσο του 3% και του 9,62% ενδείκνυται για την περίπτωση 
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 Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2015), 

σελίδα 115. 
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και είναι μια πιο συντηρητική επιλογή έναντι του 9,62%. Οπότε, υποθέτουμε ότι 

ένας ρυθμός ανάπτυξης του Ομίλου στο διηνεκές που θα ισούται με 7% είναι 

κατάλληλος για τη περίπτωση. 

 

6.2.3 Υπολογισμός του Κόστους Δανεισμού (Cost of debt) 

Στη συνέχεια θα υπολογίσουμε το κόστος δανεισμού για κάθε έτος της δεκαετίας 

2006-2015 και στη συνέχεια θα βρούμε τον μέσο όρο τους. Οπότε: 

Κόστος Δανεισμού2006 = 
Έξοδα	από	τόκους	

Σύνολο	Δανείων
 = 

J�LINNNN

MINJLTNNN
 = 6,86% 

Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζουμε κόστος δανεισμού των υπόλοιπων ετών. 

Πίνακας 6.9: Κόστος Δανεισμού Ομίλου ΤΙΤΑΝ 

Έτος Κόστος Δανεισμού 

2006 6,86% 

2007 5,85% 

2008 5,24% 

2009 5,95% 

2010 5,86% 

2011 5,36% 

2012 7,47% 

2013 9,30% 

2014 9,11% 

2015 8,91% 

 

Σημειώνεται ότι ως Σύνολο Δανείων χρησιμοποιήθηκε το άθροισμα των 

βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δανείων από τις σημειώσεις επί των 

οικονομικών καταστάσεων εκάστου έτους. 

Άρα,  

Cost of debt = 
I,QI%	L,QL%	L,OM%	L,PL%	L,QI%	L,JI%	T,MT%	P,JN%	P,��%	Q,P�%

�N
 = 6,99% 
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6.2.4 Υπολογισμός του Μέσου Σταθμικού Κόστους Κεφαλαίου (WACC)  

Οπότε τώρα σύμφωνα με τον τύπο που παραθέσαμε στο 5
ο
 κεφάλαιο μπορούμε να 

υπολογίσουμε το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC) του Ομίλου. 

WACC = Cost of equity * 
-./0�1

�23�	-./0�1
 + Cost of debt * (1-t)*

�23�

�23�	-./0�1
 = 

=(0,0943)*
�TNLOQLNNN

TJNNONNNN	�TNLOQLNNN
+(0,0699)*(1-0,29)*

TJNNONNNN

TJNNONNNN	�TNLOQLNNN
	= 8,09% 

 

6.2.5 Υπολογισμός της εσωτερικής αξίας της μετοχής 

Επειδή ο τύπος υπολογισμού της FCFF που παραπάνω στην υποενότητα 6.2.1 και ο 

οποίος χρησιμοποιήθηκε κατά τον υπολογισμό τους, χρησιμοποιεί αντί για τις 

μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης τις μεταβολές στο μη ταμειακό κεφάλαιο κίνησης, 

οι τύποι που δόθηκαν για τον υπολογισμό της αξίας στις υποενότητες 5.4.2.1 και 

5.4.2.2 θα μας δώσουν αντί της αξίας του Ομίλου την αξία των λειτουργικών 

περιουσιακών στοιχείων του. 

Οπότε, εφαρμόζοντας το υπόδειγμα σταθερής ανάπτυξης, αφού εκτιμήσαμε ότι οι 

ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου θα αυξάνουν με σταθερό ρυθμό 7% στο 

διηνεκές, θα βρούμε την αξία των λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων του 

Ομίλου στο τέλος του 2015 με τον ακόλουθο τύπο
143

:  

Αξία λειτ/κών περ/κών στοιχείων = 
����V��W

�����# 
 = 
ON.IMM.�TN∗(�	N,NT)

N,NQNP�N,NT
= €2.026.537.789 

Άρα, για να βρούμε την αξία των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου προσθέτουμε τα 

ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, και αφαιρούμε το χρέος του στο τέλος του 

2015.  

Αξία Ιδίων Κεφαλαίων = 2.026.537.789 + 121.733.000 – 730.020.000 = €1.418.250.789 

Στις 31.12.2015 ο αριθμός των κοινών μετοχών του Τιτάνα που βρισκόταν σε 

κυκλοφορία ήταν 77.063.568 μετοχές. Άρα, για να βρούμε την εσωτερική αξία της 
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 Damodaran, A. (2012), Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of 

Any Asset, University Edition, Third Edition, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, σελ. 385. 
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μετοχής θα διαιρέσουμε την αξία των ιδίων κεφαλαίων που υπολογίσαμε ανωτέρω 

με τον αριθμό των κοινών μετοχών του Τιτάνα σε κυκλοφορία. Έτσι: 

Αξία μετοχής = 
�.M�Q.OLN.TQP

TT.NIJ.LIQ
 = €18,40 

 

Εναλλακτικά (2
ος

 Τρόπος) 

Επίσης μπορούσαμε να εργαστούμε και με την γενική εκδοχή του υποδείγματος των 

ελεύθερων ταμειακών ροών προς την εταιρία για να υπολογίσουμε την αξία των 

λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου, και  να φθάσουμε και πάλι στο 

ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα. 

Σύμφωνα με τον Aswath Damodaran για υπολογίσουμε τις ελεύθερες ταμειακές 

ροές προς την εταιρία (FCFF) των επόμενων ετών πρέπει να κάνουμε ορισμένες 

υποθέσεις, όπως
144

: 

� ο φορολογικός συντελεστής θα είναι στο διηνεκές ίσος με τον φορολογικό 

συντελεστή του 2015, δηλαδή t = 29%, 

� οι επανεπενδύσεις θα αυξάνονται και αυτές με σταθερό ρυθμό 7% στο 

διηνεκές όπως τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT), ή ισοδύναμα οι 

κεφαλαιουχικές δαπάνες, οι αποσβέσεις και η μεταβολή στο μη ταμειακό 

κεφάλαιο κίνησης θα αυξάνονται με σταθερό ρυθμό 7% για πάντα, 

� το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου θα παραμείνει σταθερό στο διηνεκές 

και ίσο με 8,09%. 

Βάσει των ανωτέρω υποθέσεων υπολογίζουμε τις FCFF του Ομίλου της επόμενης 

πενταετίας με τον ίδιο τύπο που υπολογίσαμε τις αντίστοιχες της περιόδου 2006-

2015, και αυτές δίνονται στον Πίνακα 6.10 της επόμενης σελίδα. 
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 Damodaran, A. (2012), Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of 

Any Asset, University Edition, Third Edition, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, σελ. 253. 
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Πίνακας 6.10 Υπολογισμός των FCCF της επόμενης πενταετίας 

Έτος ΕΒΙΤ t EBIT*(1-t) Κεφαλαιακές 

Δαπάνες 

Αποσβέσεις Δ Μη 

ταμειακού 

WC 

FCFF 

2016 91.727.890 29% 65.126.802 185.619.320 121.605.500 -20.976.280 22.089.262 

2017 98.148.842 29% 69.685.678 198.612.672 130.117.885 -22.444.620 23.635.510 

2018 105.019.261 29% 74.563.675 212.515.559 139.226.137 -24.015.743 25.289.996 

2019 112.370.610 29% 79.783.133 227.391.649 148.971.967 -25.696.845 27.060.296 

2020 120.236.552 29% 85.367.952 243.309.064 159.400.004 -27.495.624 28.954.516 

 

Επειδή είναι πρακτικά αδύνατο να υπολογίσουμε μια προς μια τις FCFF του Ομίλου 

στο διηνεκές, θα εφαρμόσουμε το υπόδειγμα σταθερής ανάπτυξης για να 

υπολογίσουμε την αξία των λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου στο 

τέλος του 2020. Έπειτα θα προεξοφλήσουμε της FCFF της περιόδου 2016-2020 και 

την αξία των λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων στο τέλος του 2020, με το 

WACC για να βρούμε την αξία των λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων στο τέλος 

του 2015. 

Οπότε στις 31.12.2015 έχουμε: 

Αξία λειτ/κών περ/κών στοιχείων =  
����V��W

(�	[\��)�
 +

����V��]

(�	[\��)V
 + 

����V��^

(�	[\��)_
 + 

����V��`

(�	[\��)a
	+ 

+ 
����V�V�

(�	[\��)X
 + 
[����V�V� (����	�#⁄ )]

(�	����)X
 = 

OO.NQP.OIO

(�	N,NQNP)�
 + 

OJ.IJL.L�N

(�	N,NQNP)V
 + 

OL.OQP.PPI

(�	N,NQNP)_
 + 

+ 
OT.NIN.OPI

(�	N,NQNP)a
 + 

OQ.PLM.L�I

(�	N,NQNP)X
 +	
[OQ.PLM.L�I∗(�	N,NT)] (N,NQNP�N,NT⁄ )]

(�	N,NQNP)X
  = €2.026.537.789 

Όπως αντιλαμβανόμαστε και μ’ αυτόν τον τρόπο επίλυσης προκύπτει η ίδια αξία 

των λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων. Η υπόλοιπη διαδικασία προσδιορισμού 

της εσωτερικής αξίας της μετοχής είναι ακριβώς η ίδια με πριν. 
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Συμπεράσματα 

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η εσωτερική αξία της κοινής μετοχής του 

Τιτάνα όπως αυτή προέκυψε από το υπόδειγμα προεξόφλησης μερισμάτων και από 

το υπόδειγμα προεξόφλησης ελεύθερων ταμειακών ροών προς την εταιρία 

(Προσέγγιση του Κόστους Κεφαλαίου). 

Πίνακας 7.1: Εσωτερική Αξία κοινής μετοχής του Τιτάνα 

Χρηματιστηριακή 

Τιμή μετοχής την 

31.12.2015 

Εσωτερική αξία μετοχής 

βάσει του υποδείγματος 

προεξόφλησης των 

μερισμάτων 

Εσωτερική αξία μετοχής 

βάσει του υποδείγματος 

προεξόφλησης ελεύθερων 

ταμειακών ροών προς την 

εταιρία 

€17,61 €18,90 €18,40 

 

Η κοινή μετοχή της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ την 31.12.2015 διαπραγματευόταν στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών στην τιμή των €17,61. Άρα, σύμφωνα με το υπόδειγμα 

προεξόφλησης μερισμάτων η μετοχή κατά την ημέρα της αποτίμησης 

διαπραγματευόταν σε χαμηλότερη τιμή από την εσωτερική της αξία, ήταν δηλαδή 

υποτιμημένη κατά 6,83%. Επίσης, και με το υπόδειγμα προεξόφλησης των 

ελεύθερων ταμειακών ροών προς την επιχείρηση η μετοχή κατά την ημέρα της 

αποτίμησης ήταν υποτιμημένη κατά 4,29% στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Αφού η μετοχή είναι υποτιμημένη στο χρηματιστήριο προτείνεται η αγορά 

της από τους επενδυτές, επειδή αναμένουμε ότι μελλοντικά η χρηματιστηριακή 

τιμή της θα ανέβει προσεγγίζοντας την εσωτερική αξία της μετοχής. 
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 http://www.titan.gr  

http://ir.titan.gr 

http://www.naftemporiki.gr 

http://www.bankofgreece.gr 
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http://www.capital.gr 

https://www.taxheaven.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ  

(2006-2015) 
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101 

 

 

 



102 

 

 

 



103 

 

Οικονομικές Καταστάσεις 2011 
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