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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει και αναλύει την Μότορ Όιλ Ελλάς 

(ΜΟΕ), μία από τις ηγετικές εταιρίες στον τομέα της διύλισης πετρελαίου, που είναι 

στυλοβάτης της εθνικής μας οικονομίας και διατηρεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην 

ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η εταιρία είναι εισηγμένη στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και συμπεριλαμβάνεται στο Γενικό Δείκτη ATHEX 

COMPOSITE INDEX και στο δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ATHEX 

LARGE CAP. 

 Βασικό στόχο της παρούσας εργασίας αποτελεί η προσπάθεια αποτίμησης της 

αξίας της εταιρίας και της τιμής της μετοχής της. Στην προσπάθεια αυτή 

παρουσιάζονται αριθμοδείκτες που αξιολογούν, μεταξύ άλλων, την 

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της εταιρίας. 

Για την αποτίμηση εφαρμόζεται η μέθοδος της προεξόφλησης των ελεύθερων 

ταμιακών ροών στην επιχείρηση. Επισημαίνεται ότι με δεδομένη την αστάθεια του 

οικονομικού περιβάλλοντος, δεν μπορούν να σχηματιστούν ασφαλή συμπεράσματα, 

ωστόσο οι υπολογιζόμενες αξίες είναι στο εύρος αποτιμήσεων εταιριών αναλύσεων, 

ώστε τα αποτελέσματα να είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα.  

Τόσο για την ανάλυση βάσει αριθμοδεικτών όσο και για την αποτίμηση της 

τιμής της μετοχής, χρησιμοποιούνται οι οικονομικές καταστάσεις και τα στοιχεία που 

αφορούν το σύνολο του Ομίλου «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

ΑΕ». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Εισαγωγικά Προλεγόμενα 

Η χρηματοοικονομική ανάλυση αποτελεί βασικό εργαλείο της 

μικροοοικονομικής έρευνας για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, με απώτερο 

σκοπό τη λήψη ορθών επενδυτικών αποφάσεων. Σημαίνουσα θέση σε αυτήν κατέχει η 

διαδικασία της αποτίμησης. 

Μέσω της διαδικασίας αποτίμησης αξίας της εταιρίας και προσδιορισμού της 

«δίκαιης» αξίας της μετοχής της, επιχειρείται να εκτιμηθεί εάν η εταιρία αυτή είναι 

υπερτιμημένη ή υποτιμημένη και κατ’ επέκταση εάν το ποσό που καλείται να 

καταβάλλει για αυτήν ένας επενδυτής αντανακλά την πραγματικότητα για την αξία της. 

Επίσης, εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για τις γενικότερες προσδοκίες της αγοράς, 

τη βιωσιμότητα και την κερδοφορία της υπό ανάλυση εταιρίας.  

Βασικό, βέβαια, ρόλο στην πορεία μίας μετοχής διαδραματίζει το συνολικότερο 

οικονομικό κλίμα που επικρατεί σε μία αγορά, καθώς και οι ειδικότερες ειδήσεις ή 

ανακοινώσεις για την επίμαχη εταιρία. Για να είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με 

μεγαλύτερη ακρίβεια η αξία μίας εταιρίας, απαιτείται πλήρης πληροφόρηση, κάτι που 

επιτυγχάνεται από πηγές διαθέσιμες στην ίδια την εταιρία, στις οποίες δεν υπάρχει 

πάντα πρόσβαση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η άντληση πληροφοριών για την 

αποτίμηση της Μότορ Όιλ θα γίνει από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του 

Ομίλου, ώστε είναι πιθανόν ένας εσωτερικός αναλυτής, με πρόσβαση σε περισσότερα 

στοιχεία, να καταλήξει σε διαφορετικά αποτελέσματα.  

1.2 Μεθοδολογία  

 Για να καταλήξουμε στην δίκαιη αξία της Μότορ Όιλ, θα ακολουθηθούν τα εξής 

βήματα: 

Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται μία σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

πάνω στο θέμα της αποτίμησης. Προσδιορίζεται η έννοια της αξίας της επιχείρησης, 

ενώ εξετάζονται οι παράγοντες που την επηρεάζουν. Ακολουθεί ανάλυση των λόγων 

και κρατουσών μεθόδων αποτίμησης, ενώ καταρρίπτονται και ορισμένοι μύθοι. Στο 

τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις διάφορες μεθόδους αποτίμησης και αναλύεται 

αυτή που θα ακολουθηθεί για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας. Ακολούθως, στο 

τέταρτο κεφάλαιο πραγματοποιείται επισκόπηση του κλάδου εντός του οποίου 
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δραστηριοποιείται η εταιρία, με τη βοήθεια στοιχείων κλαδικής μελέτης της ICAP για 

τα υγρά και αέρια καύσιμα, ενώ παράλληλα γίνεται και παρουσίαση των βασικών 

στοιχείων της εταιρίας και του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί. Στο πέμπτο 

κεφάλαιο γίνεται αποτίμηση της αξίας της εταιρίας και της μετοχής της, ενώ στο έκτο 

παρουσιάζονται τα συμπεράσματα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  

2.1 Ιστορική Αναδρομή 

 Η πρώτη φορά που απαντάται στη βιβλιογραφία αναφορά σε εσωτερική αξία 

επιχείρησης είναι στο σύγγραμμα του J.B. Williams “The Theory of Investment Value” 

(Williams, 1938). Σε αυτό, ο συγγραφέας, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της 

προεξόφλησης των μελλοντικών χρηματορροών που θα λάβουν οι μέτοχοι (μελλοντικά 

μερίσματα), επιχειρεί να συγκρίνει την εκτιμώμενη αξία της εταιρίας σε σχέση με την 

τιμή της στην αγορά. Το ίδιο μοντέλο εξελίσσεται, ώστε ο M. J. Gordon στο άρθρο του 

“Dividends, Earnings, and Stock Prices”, χρησιμοποιεί μεν την ίδια μέθοδο της 

προεξόφλησης μελλοντικών ροών, ωστόσο λαμβάνει ως κριτήριο τα μελλοντικά κέρδη 

της εταιρίας (Gordon, 1959). Για να υπολογίσει, δε, τις χρηματορροές αυτές, υπολογίζει 

έναν σταθερό ρυθμό ανάπτυξης (growth), ενώ το υπόδειγμά του, Gordon Growth 

Model, θα αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχθούν οι μετέπειτα μέθοδοι 

αποτίμησης.  

 Διαφορετική μέθοδος είναι αυτή των Graham και Dodd (Graham, Dodd, 1934). 

Στο βιβλίο τους “Security Analysis”, που εκδόθηκε με αφορμή το κραχ στη Wall Street 

την περίοδο της μεγάλης ύφεσης, υποστηρίζουν ότι οι επενδυτές πρέπει να δίνουν 

σημασία στη λειτουργική δραστηριότητα (operating business) μίας εταιρίας που 

στηρίζεται στην αξία των περιουσιακών στοιχείων της και στην βάσει αυτών 

δυνατότητά της να παράγει κέρδη. Αργότερα, βέβαια, οπότε προστέθηκε στη 

συγγραφική ομάδα και ο Cottle, διέλαβαν στη μεθοδολογία τους και τις μεθόδους 

αποτίμησης των Williams και Gordon, υπολογίζοντας την αξία των μετοχών που έχουν 

χαμηλή μερισματική απόδοση στο διηνεκές (Graham, Dodd, Cottle, 1962). Εν τέλει, ο 

Graham εγκατέλειψε την προσήλωση σε ξεχωριστές μετοχές, αποδεχόμενος την έννοια 

της αποτελεσματικής αγοράς, εν όψει και του δυσανάλογου κόστους υπολογισμού της 

αξίας μίας μόνον μετοχής.  

 Την ίδια περίπου περίοδο, ο Fama προχώρησε στη διατύπωση της θεωρίας του 

τυχαίου περιπάτου (Fama, 1995). Σύμφωνα με αυτή, δεν έχει νόημα η προσπάθεια 

αποτίμησης ξεχωριστών μετοχών, καθώς οι μελλοντικές χρηματορροές είναι αβέβαιες 

και μη προβλέψιμες. Εξέλιξε, δε, τη θεωρία του, καταλήγοντας στη διατύπωση της 

efficient market hypothesis, σύμφωνα με την οποία σε μία αποτελεσματική αγορά, η 

αξία των μετοχών αντικατοπτρίζει το σύνολο των διαθέσιμων πληροφοριών, ώστε είναι 

αδύνατο για έναν επενδυτή τόσο να αγοράσει υποεκτιμημένες μετοχές όσο και να 
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πουλήσει υπερτιμημένες. Κατά τον Fama, υπάρχουν τρεις εναλλακτικές μορφές 

αποτελεσματικότητας, η ασθενής, η μέτρια και η ισχυρή. Στην εκδοχή της ασθενούς 

μορφής, οι τιμές των μετοχών εξ αρχής αντανακλούν το σύνολο των διαθέσιμων – 

δημοσιευμένων πληροφοριών. Σε αυτήν της μέτριας μορφής, οι τιμές όχι μόνον 

αντανακλούν το σύνολο των πληροφοριών αλλά επιπλέον αντιδρούν αυτόματα στη 

διάθεση κάθε νέας πληροφορίας. Τέλος, στην εκδοχή της ισχυρής μορφής 

αποτελεσματικότητας της αγοράς, υπάρχει η επιπλέον παραδοχή ότι οι τιμές των 

μετοχών αντανακλούν ακόμα και εσωτερικές πληροφορίες της εταιρίας, μη διαθέσιμες 

στο κοινό. Επισημαίνεται ότι η θεωρία της αποτελεσματικής αγοράς έχει δεχθεί 

ιδιαίτερα μεγάλη κριτική με αφορμή την οικονομική κρίση στο τέλος της περασμένης 

δεκαετίας.  

 Με την εισαγωγή της έννοιας των ελεύθερων ταμιακών ροών, εισήχθησαν και 

νέοι μέθοδοι αποτίμησης. Πρώτα οι Rappaport και Stewart (Rappaport, 1986, Stewart, 

1991) και αργότερα οι Copeland, Koller και Murrin (Copeland, Koller, Murrin, 1994), 

αρχίζουν και χρησιμοποιούν τις ελεύθερες ταμιακές ροές σαν εναλλακτικό τρόπο για 

την αποτίμηση. Τη μεθοδολογία τους εξέλιξε ο Damodaran, ο οποίος με μία σειρά 

άρθρων προχώρησε στην ανάλυση των λόγων για τους οποίους πρέπει να επιλέγεται το 

κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο και το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου, βασιζόμενος 

στα υποδείγματα προεξόφλησης βάσει ελεύθερων ταμιακών ροών και μερισμάτων. 

2.2 Η αξία της επιχείρησης και πώς επηρεάζεται 

 Η αξία της επιχείρησης είναι το σύνολο της αξίας ολόκληρης της επιχείρησης με 

βάση τις προσδοκίες για κέρδη, ταμιακές ροές κ.α. και είναι συνδεδεμένη με τη 

λειτουργία της και τις μελλοντικές αποδόσεις. Δεν πρέπει να συγχέεται η έννοια αυτή 

με αυτήν της τιμής της επιχείρησης, η οποία αποτελεί το τίμημα που θα πρέπει να 

πληρώσει ένας αγοραστής για να εξαγοράσει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου μιας 

επιχείρησης (Λαζαρίδης, 2005). 

 Ο βασικότερος στόχος της κάθε επιχείρησης είναι να μεγιστοποιεί την αγοραία 

της αξία. Σύμφωνα με τον Damodaran (Damodaran, 2014) η αξία της επιχείρησης 

προσδιορίζεται από τους ακόλουθους παράγοντες: α) ικανότητα της επιχείρησης να 

παράγει ταμιακές ροές από τα περιουσιακά της στοιχεία, β) προβλεπόμενος ρυθμός 

αύξησης των ταμιακών ροών της, γ) χρόνος που απαιτείται για να φτάσει η επιχείρηση 

σε σταθερό ρυθμό ανάπτυξης και δ) κόστος κεφαλαίων.   
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 Οι σημαντικότεροι, εξωτερικοί, παράγοντες που επηρεάζουν την αξία μιας 

επιχείρησης είναι ο πληθωρισμός, τα επιτόκια και η ρευστότητα της αγοράς. 

Οποιαδήποτε μεταβολή στον πληθωρισμό ή στα επιτόκια έχει αντίκτυπο στην τιμή της 

μετοχής και κατ’ επέκταση στην αξία της επιχείρησης. Έτσι, ανοδική μεταβολή του 

πληθωρισμού και των επιτοκίων συνεπάγεται μείωση στην τιμή της μετοχής και στην 

αξία της επιχείρησης. Αντίθετα, ανοδική μεταβολή της ρευστότητας συνεπάγεται 

αύξηση στην τιμή της μετοχής και στην αξία της επιχείρησης (Fischer, 1981). 

 Μεταξύ των προσώπων ή ομάδων προσώπων που ενδιαφέρονται για την αξία 

μίας επιχείρησης, για διαφορετικούς λόγους η καθεμία, συγκαταλέγονται και οι εξής: α) 

ο ίδιος ο επιχειρηματίας, ο οποίος καλείται να λάβει στρατηγικές αποφάσεις για το 

μέλλον της επιχείρησης (εξαγορές, συγχωνεύσεις), να αξιολογήσει εάν θα πρέπει να 

προχωρήσει σε επενδύσεις και πώς θα τις υλοποιήσει, β) οι δανειστές της επιχείρησης, 

οι οποίοι με βάση την αξία της θα καθορίσουν και τους όρους δανεισμού της, γ) οι 

πελάτες, που αποτελούν την αγοραστική δύναμη, και οι οποίοι καλούνται να 

εμπιστευτούν την επιχείρηση και τα προϊόντα/υπηρεσίες της, δ) οι προμηθευτές, ώστε 

να καθορίσουν την πολιτική πίστωσης που θα ακολουθήσουν, ε) οι εργαζόμενοι, 

προκειμένου να προσδιορίσουν το επίπεδο του μισθού και των αυξήσεων που θα 

διεκδικήσουν, στ) τα στελέχη, ώστε να αξιολογήσουν το επίπεδο της αμοιβής και των 

bonus τους, ζ) οι μέτοχοι προκειμένου να εκτιμήσουν εάν συμφέρει ή όχι η επένδυση 

στην εταιρία, η) οι λογιστές και η οικονομική διεύθυνση, που είναι απαραίτητο να 

γνωρίζουν την αξία της επιχείρησης για να προσαρμόσουν τις πολιτικές που θα 

ακολουθηθούν με σκοπό την αύξησής της, θ) οι εσωτερικοί ελεγκτές, για να 

προσδιορίσουν τους στόχους του κάθε τμήματος και των μέτρων αξιολόγησής τους, ι) 

οι εξωτερικοί ελεγκτές, για να ταυτοποιήσουν τα αποτελέσματα και τους 

προϋπολογισθέντες στόχους, ια) η εφορία, ώστε να προσδιορίσει τη φορολογητέα ύλη 

και την αξία της εκκαθάρισης, ιβ) η ευρύτερη κοινωνία, η οποία θέλει να γνωρίζει το 

επίπεδο κοινωνικής ευθύνης της επιχείρησης (Λαζαρίδης, 2005). 

2.3 Αποτίμηση και λόγοι που την επιβάλλουν 

 Αποτίμηση είναι η διαδικασία προσδιορισμού των χρηματικών ποσών στα 

οποία τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων αναγνωρίζονται και απεικονίζονται 

στον Ισολογισμό και στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. Έτσι, μία επιχείρηση 

μπορεί να χρησιμοποιήσει το ιστορικό κόστος (σύμφωνα με το οποίο τα στοιχεία του 

ενεργητικού αναγνωρίζονται στο ποσό των ταμιακών διαθεσίμων ή ισοδύναμων που 
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καταβλήθηκαν στην εύλογη αξία του ανταλλάγματος), το τρέχον κόστος (σύμφωνα με 

το οποίο τα στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στο ποσό των ταμιακών 

διαθεσίμων ή ισοδύναμων που θα έπρεπε να καταβληθεί εάν τα ίδια στοιχεία 

αποκτιούνταν σήμερα), τη ρευστοποιήσιμη αξία (σύμφωνα με την οποία τα στοιχεία 

του ενεργητικού απεικονίζονται στο ποσό των ταμιακών διαθεσίμων ή ισοδύναμων που 

αποτελεί το αντάλλαγμα από την εκποίησή τους σήμερα) και την παρούσα αξία 

(σύμφωνα με την οποία τα στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στην σημερινή 

προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών καθαρών ταμιακών εισροών που αυτά 

αναμένεται να δημιουργήσουν) (Λαζαρίδης, Παπαδόπουλος, 2010). 

 Στους πιο σημαντικούς λόγους για τους οποίους προβαίνουμε σε αποτίμηση της 

αξίας μίας επιχείρησης, εντάσσονται η διευκόλυνση της ανάγκης για την προσέλκυση 

κεφαλαίου, η ανάγκη για προσδιορισμό των αμοιβών της διοίκησης, των στελεχών και 

των εργαζομένων, η απουσία οργανωμένης – αποτελεσματικής αγοράς για την 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων (καθώς δεν είναι εισηγμένες σε κάποιο χρηματιστήριο 

αξιών), η ανάγκη για γνώση του ποσού επί του οποίου ένας επιχειρηματίας μπορεί να 

διαπραγματευθεί την πώληση της επιχείρησης και, τέλος, ο επιτυχέστερος 

επιχειρησιακός σχεδιασμός (Λαζαρίδης, 2005). 

 Μέσω της διαδικασίας αποτίμησης, προσδιορίζεται μία συγκεκριμένη τιμή για 

την αξία της επιχείρησης ή της μετοχής της, ώστε εάν: 

α) η αγοραία αξία είναι ίση με την υπολογιζόμενη, η μετοχή έχει δίκαιη τιμή, 

β) η αγοραία αξία είναι χαμηλότερη από την υπολογιζόμενη, η μετοχή είναι 

υποτιμημένη,  

γ) η αγοραία αξία είναι υψηλότερη από την υπολογιζόμενη, η μετοχή είναι 

υπερτιμημένη. 

 Οι στόχοι που επιτυγχάνονται μέσω της αποτίμησης είναι πολυάριθμοι. Αρχικά 

εξυπηρετείται η πληροφόρηση των αγοραστών και των πωλητών, οι οποίοι γνωρίζουν 

την ανώτατη τιμή που πρέπει να πληρώσουν και την κατώτατη τιμή στην οποία πρέπει 

να πουλήσουν αντίστοιχα. Επίσης, αποτιμώνται οι εισηγμένες εταιρίες, με αποτέλεσμα 

να μπορεί ο επενδυτής αφενός να συγκρίνει την αξία που αποκτά με την τιμή της 

μετοχής, αφετέρου να εστιάσει στις μετοχές εκείνες που είναι υποεκτιμημένες, εκ 

τρίτου να κάνει συγκρίσεις μεταξύ εταιριών. Επιπλέον, δικαιολογείται πλήρως η τιμή 

στην οποία μία μετοχή προσφέρεται στο κοινό. Περαιτέρω, διευκολύνεται η σύγκριση 
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της αξίας των μετοχών με την αξία άλλων στοιχείων του ενεργητικού (κληρονομιές και 

διαθήκες). Ακόμα, διαμορφώνονται με μεγαλύτερη ακρίβεια προγράμματα 

αποζημιώσεων/ανταμοιβών, καθώς η αποτίμηση της αξίας μίας επιχείρησης βοηθά 

στην ποσοτικοποίηση της προστιθέμενης αξίας που οφείλεται στα στελέχη της. 

Πρόσθετα στα ανωτέρω, μέσω της αποτίμησης εντοπίζονται οι παράγοντες που 

καθορίζουν την αξία. Τέλος, διευκολύνονται οι στρατηγικές αποφάσεις ανωτάτου 

επιπέδου μίας επιχείρησης και ο στρατηγικός σχεδιασμός (Fernandez, 2002). 

2.4 Μύθοι σχετικά με την Αποτίμηση 

 Σύμφωνα με τον Aswath Damodaran, επικρατούν 12 μύθοι γύρω από την 

αποτίμηση μίας εταιρίας, οι οποίοι όμως καταρρίπτονται από τις αντίστοιχες αλήθειες.  

- Μύθος 1ος: Η αποτίμηση είναι μία επιστήμη που δίνει ακριβή αποτελέσματα. 

Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι όλες οι αποτιμήσεις είναι 

προκατειλημμένες. Το μόνο ερώτημα είναι πόσο και προς ποια κατεύθυνση 

είναι η προκατάληψη. Ακόμα περισσότερο, δεν υπάρχουν ακριβείς αποτιμήσεις 

και μάλιστα το οικονομικό αποτέλεσμα της αποτίμησης είναι μεγαλύτερο, όταν 

η αποτίμηση είναι λιγότερο ακριβής. Σημειώνεται ότι η κατανόηση ενός 

μοντέλου αποτίμησης είναι αντιστρόφως ανάλογη του αριθμού των δεδομένων 

που απαιτούνται για αυτό. Επιπλέον, όσο πιο απλό το μοντέλο, τόσο καλύτερη η 

αποτίμηση. 

- Μύθος 2ος: Η αποτίμηση είναι μία δύσκολη διαδικασία και υπάρχουν εκατοντάδες 

μοντέλα. 

- Μύθος 3ος: Δεν είναι δυνατή η αποτίμηση νέων εταιριών που παρουσιάζουν ζημίες. 

- Μύθος 4ος: Τα κρατικά αξιόγραφα δεν έχουν κίνδυνο, τα beta (β) υπολογίζονται με 

παλινδρομήσεις και τα πριμ κινδύνου δίνονται υπολογισμένα και με ακρίβεια. 

- Μύθος 5ος: Το επιτόκιο δανεισμού ταυτίζεται με το κόστος δανεισμού. 

Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι το κόστος δανεισμού δεν είναι το ιστορικό 

επιτόκιο δανεισμού, αλλά το επιτόκιο στο οποίο μπορεί κανείς να δανειστεί 

σήμερα.  

- Μύθος 6ος: Η χρήση λογιστικών δεικτών και μεγεθών για τον υπολογισμό του 

κόστους κεφαλαίου θεωρείται συντηρητική. 
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- Μύθος 7ος: Οι λογιστές γνωρίζουν πώς να υπολογίζουν τα κέρδη. 

- Μύθος 8ος: Οι πληροφορίες που χρειαζόμαστε για τον υπολογισμό των 

κεφαλαιουχικών δαπανών βρίσκονται στις καταστάσεις ταμιακών ροών. 

- Μύθος 9ος: Κεφάλαιο Κίνησης = Κυκλοφορούν Ενεργητικό- Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις.  

Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι οποιαδήποτε αύξηση (ή μείωση) στο 

κεφάλαιο κίνησης θα προκαλέσει αντίστοιχη μείωση (ή αύξηση) στις ταμειακές 

ροές εκείνης της περίοδου. 

- Μύθος 10ος: Οι προσδοκώμενοι ρυθμοί ανάπτυξης στην αποτίμηση είναι εξωγενείς 

μεταβλητές.  

- Μύθος 11ος: Άπαξ και ολοκληρωθεί η προεξόφληση των ταμιακών ροών, η αποτίμηση 

τελείωσε.  

- Μύθος 12ος: Οι καλές αποτιμήσεις δεν αλλάζουν.  

Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι καμία αποτίμηση δεν ισχύει επ’ αόριστον. 

Όλα τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση υπόκεινται σε 

αλλαγές όσο προκύπτουν νέες πληροφορίες για την εταιρία, τους ανταγωνιστές 

της και την οικονομία στο σύνολό της.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 

3.1 Μέθοδοι Αποτίμησης 

3.1.1 Σχετικά μοντέλα αποτίμησης 

 Τα υποδείγματα αποτίμησης μπορούν να χωριστούν σε δύο βασικές κατηγορίες: 

α) τα σχετικά (relative) και β) τα απόλυτα (absolute). Τα σχετικά υποδείγματα 

αποτίμησης στηρίζονται στη χρήση πολλαπλασιαστών και αριθμοδεικτών, ώστε βάσει 

αυτών να συγκριθούν μεταξύ τους οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ομοειδείς 

κλάδους. Οι δείκτες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στους πολλαπλασιαστές κερδών, 

στους πολλαπλασιαστές λογιστικής αξίας και στους πολλαπλασιαστές πωλήσεων.  

Αναγκαία προϋπόθεση για την χρησιμοποίηση ενός σχετικού μοντέλου 

αποτίμησης είναι να καθοριστεί επακριβώς ο πολλαπλασιαστής που θα χρησιμοποιηθεί 

για όλες τις συγκρινόμενες επιχειρήσεις. Επίσης, ο αναλυτής πρέπει να έχει αποφασίσει 

τι συνιστά υψηλή και τι χαμηλή τιμή για τον χρησιμοποιούμενο πολλαπλασιαστή, ώστε 

να έχει κοινό σημείο αναφοράς. Τέλος, πρέπει να γίνει ορθή επιλογή των επιχειρήσεων 

με τις οποίες ο αναλυτής θέλει να συγκρίνει τη δική του, λαμβάνοντας υπόψη κοινά 

στοιχεία όπως ο κίνδυνος, ο ρυθμός ανάπτυξης και οι ταμιακές ροές.  

Βασικός αριθμοδείκτης στην κατηγορία των πολλαπλασιαστών κερδών είναι ο 

P/E (price/earnings, ήτοι τιμή/κέρδη ανά μετοχή). Ο δείκτης αυτός είναι ο πιο 

δημοφιλής από όλους και δείχνει πόσα χρόνια απαιτούνται για να λάβει ένας επενδυτής 

πίσω τα χρήματά του, υπό την βασική παραδοχή ότι τα κέρδη παραμένουν σταθερά. 

Γενικά, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι χαμηλός δείκτης P/E αποτελεί ένδειξη 

υποτιμημένης εταιρίας, και υψηλός δείκτης P/E φανερώνει υπερτιμημένη εταιρία. Για 

την υπερπήδηση του προβλήματος στατικότητας που παρουσιάζει ο δείκτης P/E, συχνά 

αυτός χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον δείκτη PEG (PE ratio to Growth ratio). 

Πρακτικά, ο δείκτης αυτός χρησιμοποιεί και τον παράγοντα του ρυθμού μεγέθυνσης 

της εταιρίας, ώστε δείκτης PEG μικρότερος της μονάδας υποδεικνύει υποτιμημένες 

εταιρίες και δείκτης PEG μεγαλύτερος της μονάδας υπερτιμημένες εταιρίες.  

Στους πολλαπλασιαστές λογιστικής αξίας ανήκει ο αριθμοδείκτης ο P/BV 

(price/book value of equity, ήτοι χρηματιστηριακή τιμή/λογιστική αξία ιδίων 

κεφαλαίων). Όπως και ο P/E, και αυτός ο δείκτης παρουσιάζει προβλήματα 

στατικότητας. Η λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων είναι η διαφορά μεταξύ της 

λογιστικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης και της λογιστικής 
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αξίας των υποχρεώσεών της. Περαιτέρω η λογιστική αξία των στοιχείων του 

ενεργητικού είναι αυτή που αρχικά καταβάλλεται για την απόκτησή τους αφού 

απομειωθεί μετά τις αποσβέσεις. Έτσι, ενώ η αξία αυτή μειώνεται διαρκώς, είναι πολύ 

πιθανό να υπάρχει μεγάλη απόκλιση από την αξία που διαμορφώνεται στην αγορά. Η 

χρήση αυτού του δείκτη, έγκειται στο γεγονός ότι ο επενδυτής γνωρίζει την αξία που 

καταβάλλει για τα περιουσιακά στοιχεία μίας εταιρίας, που αποδίδουν σε αυτήν 

υπεραξία. Όταν ο δείκτης αυτός είναι ίσος με τη μονάδα, τότε ο επενδυτής δεν 

καταβάλλει τίποτα για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία ή για υπεραξία. Δείκτης 

μικρότερος της μονάδας υποδεικνύει υποτιμημένες εταιρίες, ενώ δείκτης μεγαλύτερος 

της μονάδας υπερτιμημένες εταιρίες.  

Σημειώνεται ότι η χρησιμοποίηση πολλαπλασιαστών πιθανόν να οδηγήσει σε 

βεβιασμένα συμπεράσματα, καθώς πρόκειται για μέθοδο που εμπεριέχει μεγάλη 

υποκειμενικότητα.   

3.1.2 Απόλυτα μοντέλα αποτίμησης 

Τα απόλυτα μοντέλα αποτίμησης ή μοντέλα προεξόφλησης ταμιακών ροών, 

αποτελούν τη μέθοδο εκείνη σύμφωνα με την οποία η τιμής μίας μετοχής όπως και 

κάθε περιουσιακού στοιχείου που υπόκειται σε αξιολόγηση, είναι η παρούσα αξία των 

μελλοντικών ροών (κέρδη, μερίσματα, καθαρές ταμιακές ροές).  

Οι κύριες μέθοδοι αποτίμησης που ανήκουν στην κατηγορία αυτή είναι η 

μέθοδος προεξόφλησης μερισμάτων (dividend discount model), η μέθοδος 

προεξόφλησης ελεύθερων ταμιακών ροών (discount cash flow model), η μέθοδος των 

υπερκερδών (residual income valuation model) και η μέθοδος της αξίας των στοιχείων 

του ενεργητικού (asset –based model). Αναλυτικότερα θα ασχοληθούμε με τη μέθοδο 

προεξόφλησης ελεύθερων ταμιακών ροών στην επόμενη ενότητα, καθώς αυτή θα 

αποτελέσει τη μέθοδο αποτίμησης της Μότορ Όιλ. 

3.1.3 Μέθοδοι σύμφωνα με Damodaran 

 Ο Aswarth Damodaran (Damodaran, 2012) θεωρεί ότι υπάρχουν 3 μέθοδοι 

αποτίμησης: 

 Α) Discounted Cash Flow Valuation (προεξόφληση ταμιακών ροών). Στη 

μέθοδο αυτή, η αξία ενός στοιχείου του ενεργητικού είναι η παρούσα αξία των 

αναμενόμενων ταμιακών ροών του στοιχείου αυτού. Βασίζεται στην ιδέα ότι κάθε 
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στοιχείο του ενεργητικού έχει μία εσωτερική αξία (intrinsic value) η οποία μπορεί να 

υπολογιστεί με βάση τις ταμιακές ροές, το ρυθμό ανάπτυξης και τον κίνδυνο. Μεταξύ 

των πλεονεκτημάτων της μεθόδου αυτής είναι ότι η αποτίμηση είναι λιγότερο 

εκτεθειμένη στις διαθέσεις και αντιλήψεις της αγοράς. Επίσης, με τον τρόπο αυτό ο 

επενδυτής αναγκάζεται να αναλύσει εις βάθος την εταιρία και τα βασικά 

χαρακτηριστικά της. Στα μειονεκτήματα της μεθόδου συγκαταλέγεται το γεγονός ότι 

χρησιμοποιούνται δεδομένα που εύκολα μπορούν να παραποιηθούν και δεν υπάρχει 

καμία εκ των προτέρων εγγύηση ότι θα προκύψει σαφής εκτίμησης υποτίμησης ή 

υπερτίμησης αξίας επιχείρησης.  

B) Relative Valuation (σχετική αποτίμηση). Στη μέθοδο αυτή, η αξία ενός 

στοιχείου του ενεργητικού υπολογίζεται με βάση την αξία άλλων στοιχείων στην 

αγορά, όμοιων και συγκρίσιμων. Βασίζεται στην ιδέα ότι καθώς η εσωτερική αξία ενός 

στοιχείου είναι αδύνατον να εκτιμηθεί, η αξία του στοιχείου αυτού ισούται με αυτό που 

είναι διατεθειμένη η αγορά να καταβάλλει για την απόκτησή του. Πλεονεκτήματα της 

μεθόδου αυτής είναι ότι αντικατοπτρίζονται καλύτερα οι διαθέσεις και αντιλήψεις της 

αγοράς, ότι πάντα θα υπάρχουν υποτιμημένες και υπερτιμημένες αξίες καθώς και ότι 

χρειάζονται λιγότερο σαφείς πληροφορίες σε σύγκριση με την προηγούμενη μέθοδο. 

Αντίθετα, μειονέκτημα αυτής της μεθόδου αποτελεί ότι υπάρχει περίπτωση ένα 

χαρτοφυλάκιο μετοχών παρότι είναι σχετικά υποτιμημένο, να συνεχίζει να είναι 

υπερτιμημένο, απλώς λιγότερο σε σχέση με άλλες μετοχές της αγοράς. Επίσης, η 

μέθοδος αυτή βασίζεται στην παραδοχή ότι οι αγορές είναι σωστές και ακριβείς στο 

σύνολό τους, αλλά σφάλλουν σε ξεχωριστές μετοχές. 

 Γ) Contingent Claim (Option) Valuation. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στη χρήση 

options για τον υπολογισμό της αξίας της επιχείρησης. Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα 

της χρήσης options είναι ότι ο αναλυτής μπορεί να αποτιμήσει στοιχεία που σε άλλες 

περιπτώσεις δεν θα ήταν εφικτό, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση μίας μικρής 

βιοτεχνολογικής επιχείρησης με μηδενικά έσοδα και κέρδη. Ωστόσο, με τη μέθοδο 

αυτή υπάρχει ο κίνδυνος να μετρηθούν στοιχεία του ενεργητικού δύο φορές, ενώ για να 

υπολογιστεί το option πρέπει πρώτα να υπολογιστεί η βασική αξία του περιουσιακού 

στοιχείου, ώστε η μέθοδος αυτή μάλλον αποτελεί προσθήκη σε μία από τις 

προηγούμενες.  
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3.1.4 Μέθοδοι σύμφωνα με Fernandez 

 Ο Fernandez ομαδοποιεί τις μεθόδους αποτίμησης επιχειρήσεων ως εξής 

(Fernandez, 2002): 

Πίνακας 1: Μέθοδοι αποτίμησης κατά Fernandez 

 

 Οι μέθοδοι αποτίμησης Balance Sheet υπολογίζουν την αξία της επιχείρησης 

βασιζόμενοι στην αξία των στοιχείων του ενεργητικού της. Πρόκειται για 

παραδοσιακές μεθόδους που θεωρούν ότι η αξία της εταιρίας αποτυπώνεται στον 

ισολογισμό της. Είναι ιδιαίτερα στατικές μέθοδοι που δεν λαμβάνουν υπόψη την 

δυνατότητα της επιχείρησης για μελλοντική ανάπτυξη, την παρούσα κατάσταση της 

επιχείρησης, τα τυχόν προβλήματα οργάνωσης κ.α, που δεν απεικονίζονται σε έναν 

ισολογισμό.  

 Οι μέθοδοι αποτίμησης Income Statement βασίζονται στην κατάσταση 

λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης μίας επιχείρησης. Επιδίωξή τους είναι η 

αποτίμηση μέσω του μεγέθους των εσόδων, των πωλήσεων ή άλλων.  

MAIN VALUATION METHODS 

BALANCE 

SHEET 

INCOME 

STATEMENT 

MIXED 

(GOODWILL) 

CASH FLOW 

DISCOUNTING 

VALUE 

CREATION 

OPTIONS 

- Book value 
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-Liquidation  
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-PER 
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-Cash value 

added 

-CFROI 

-Black and 

Scholes  

-Investment 

options 

-Expand the 

project 

-Delay the 

investment  

-Alternative 

uses 
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 Οι μέθοδοι αποτίμησης Goodwill χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση της 

αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων μίας εταιρίας, που συχνά δεν αποτυπώνονται 

σε έναν ισολογισμό, αλλά προσφέρουν σε αυτήν πλεονεκτήματα συγκριτικά με άλλες 

επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου (ενδεικτικά ποιότητα πελατολογίου, ηγεσία επιχείρησης, 

σήματα, στρατηγικές συμμαχίες). Το πρόβλημα σχετικά με αυτά τα στοιχεία του 

ενεργητικού είναι ότι συχνά δεν υπάρχει συναίνεση ως προς την αξία τους.  

 Οι μέθοδοι αποτίμησης cash flow discounting επιδιώκουν τον προσδιορισμό της 

αξίας της επιχείρησης βάσει των μελλοντικών ταμιακών ροών, προεξοφλημένων με ένα 

επιτόκιο που αντιστοιχεί στον κίνδυνο των ροών αυτών.  

3.2 Μέθοδος Προεξόφλησης Ελεύθερων Ταμιακών Ροών 

 Ως και ανωτέρω αναφέραμε, πρώτος ο John Burr Williams το 1938, στο 

σύγγραμμά του “The Theory of Investment Value”, αναφέρθηκε στην θεωρία των 

προεξοφλημένων ταμιακών ροών και συγκεκριμένα στην προεξόφληση μερισμάτων. 

Έκτοτε, η θεωρία αυτή εξελίχθηκε στην πιο διαδεδομένη μέθοδο αποτίμησης εταιρικής 

αξίας.  

 Η λογική της προεξόφλησης μελλοντικών ταμιακών ροών στηρίζεται στη 

θεωρία της διαχρονικής αξίας του χρήματος, όπου οι μελλοντικές ροές χρήματος, αφού 

προεξοφληθούν με το κατάλληλο επιτόκιο, δίνουν τις παρούσες αξίες. Συνολικά, η αξία 

μίας επιχείρησης ισούται με το άθροισμα των προεξοφλημένων αυτών ροών, όπου ο 

συντελεστής προεξόφλησης αντιπροσωπεύει τον κίνδυνό τους.  

 Οι μέθοδοι των ταμιακών ροών βασίζονται σε ορισμένες παραδοχές. Πρώτον, 

ότι η επιχείρηση δεν είναι μόνο τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού αλλά και λοιποί 

παραγωγικοί συντελεστές. Η λογιστική αξία των παγίων δεν μπορεί να συμπεριλάβει 

στοιχεία του ενεργητικού, όπως συγκριτικά πλεονεκτήματα, ευκαιρίες, δυναμικότητα, 

οργάνωση της επιχείρησης. Δεύτερον, η επιχείρηση αξίζει όσο το άθροισμα των 

προεξοφλημένων καθαρών ταμιακών ροών. Τρίτον, είναι δυνατός ο υπολογισμός ενός 

ή περισσοτέρων ή συνδυασμός συντελεστών προεξόφλησης. Τέταρτον, είναι δυνατή η 

πρόβλεψη των ταμιακών ροών με την προβολή και εκτίμηση των λογιστικών και 

οικονομικών γεγονότων στο μέλλον, με βάση συγκεκριμένες και καλά ορισμένες 

υποθέσεις. Πέμπτον, η κατάσταση ταμιακών ροών δίνει περισσότερες και καλύτερες 

πληροφορίες από τις λοιπές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Λαζαρίδης, 2005). 
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 Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα χρησιμοποίησης της μεθόδου αυτής, 

συγκαταλέγεται το γεγονός ότι στον πυρήνα της βρίσκεται η πηγή δημιουργίας 

χρήματος, ότι καταγράφεται η δυναμική της επιχείρησης και οι προσδοκίες των 

ενδιαφερομένων μερών σχετικά με την μελλοντική της πορεία, και ότι οδηγεί σε 

αξιόπιστα αποτελέσματα (σε συνδυασμό με τη χρήση αριθμοδεικτών). Στον αντίποδα, η 

μέθοδος αυτή απαιτεί ιδιαίτερα μεγάλο χρόνο για διεκπεραίωση, προϋποθέτει τη γνώση 

χρηματοοικονομικών εργαλείων, απαιτεί τη χρησιμοποίηση πολλών πληροφοριών, και 

προϋποθέτει αρκετές παραδοχές και υποθέσεις (Λαζαρίδης, 2005). 

 Για τη χρησιμοποίηση του μοντέλου προεξόφλησης ταμιακών ροών, χρειάζεται 

να γνωρίζουμε βασικά μεγέθη (Damodaran, 2002). Ειδικότερα, απαραίτητο είναι να 

υπολογίσουμε τη διάρκεια ζωής (n) του στοιχείου του ενεργητικού, τις χρηματορροές 

που θα φέρει αυτό το στοιχείο κατά τη διάρκεια ζωής του καθώς και το προεξοφλητικό 

επιτόκιο για την αναγωγή των χρηματορροών αυτών σε παρούσα αξία. Γενικά, ο τύπος 

που ισχύει είναι: 

 

όπου, CFt είναι η ταμιακή ροή στον χρόνο t 

 t είναι το εκάστοτε έτος πραγματοποίησης της χρηματορροής 

 r είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο  

 Από τις πιο ευρέως αποδεκτές μεθόδους προεξοφλημένων ταμιακών ροών είναι 

αυτή της προεξόφλησης ελεύθερων ταμιακών ροών (discount cash flow model). 

Υπολογισμός της αξίας μίας επιχείρησης μπορεί να γίνει με προεξόφληση των 

ελεύθερων ταμιακών ροών είτε προς τους μετόχους είτε προς την επιχείρηση. Πρακτικά 

θα πρόκειται για αποτίμηση τη μία φορά των ιδίων κεφαλαίων και την άλλη της ίδιας 

της επιχείρησης.  

3.2.1 Διαχωρισμός λειτουργικών από ελεύθερες ταμιακές ροές 

Τα λογιστικά κέρδη που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις μίας 

επιχείρησης δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα και την ικανότητά της για παραγωγή 

ταμιακών ροών. Έτσι, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται οι ταμιακές ροές ως 

κριτήριο για την αποτίμηση μίας εταιρίας, καθώς αυτές δεν επηρεάζονται από 

παράγοντες όπως για παράδειγμα οι αποσβέσεις κ.α. 
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Ειδικότερα, οι λειτουργικές ταμιακές ροές (Operating Cash Flow – OCF) 

δίνονται από τον ακόλουθο τύπο: 

 OCF =  Λειτουργικά κέρδη 
 + Αποσβέσεις 
 - Φόροι   
 ± Μεταβολές στο Κεφάλαιο Κίνησης 

  ή   
 
 OCF =  ΕΒΙΤ (1 – t) 
 + Αποσβέσεις 
 ± Μεταβολές στο Κεφάλαιο Κίνησης 

όπου, 

Κεφάλαιο Κίνησης = Κυκλοφορούν Ενεργητικό – Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 Πρακτικά οι λειτουργικές ταμιακές ροές είναι τα ρευστά διαθέσιμα μίας 

επιχείρησης μετά την πραγματοποίηση των επενδύσεων και την κάλυψη των 

λειτουργικών ταμιακών της αναγκών. Σκοπός των λειτουργικών ταμιακών ροών είναι 

να καλυφθούν τα λειτουργικά έξοδα μίας επιχείρησης, να χρηματοδοτηθούν οι 

επενδύσεις και να ικανοποιηθούν οι δανειακές υποχρεώσεις.  

 Αντίθετα, οι ελεύθερες ταμιακές ροές (Free Cash Flow – FCF) προκύπτουν εάν 

από τις λειτουργικές ταμιακές ροές αφαιρεθεί το ποσό που διατίθεται για 

κεφαλαιουχικές δαπάνες, ώστε   

FCF = OCF – Capex 

 Πλεονέκτημα των ελεύθερων ταμιακών ροών είναι ότι περιλαμβάνουν το 

σύνολο των ταμιακών ροών που είναι διαθέσιμες για την ικανοποίηση των μετόχων και 

των κατόχων τίτλων χρέους της επιχείρησης. 

3.2.2 Ελεύθερες Ταμιακές Ροές προς τους Μετόχους και την Επιχείρηση 

 Ελεύθερες Ταμιακές Ροές προς τους Μετόχους (Free Cash Flow to Equity – 

FCFE), είναι οι ταμιακές ροές που είναι διαθέσιμες στους μετόχους κοινών μετοχών 

μετά την καταβολή των λειτουργικών εξόδων, των τόκων, των βασικών πληρωμών σε 

κεφάλαιο κίνησης και σε κεφαλαιουχικά έξοδα.  

 Ελεύθερες Ταμιακές Ροές προς την Επιχείρηση (Free Cash Flow to Firm – 

FCFF) είναι το άθροισμα των ταμιακών ροών όλων όσων έχουν απαίτηση από την 
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επιχείρηση, μεταξύ των οποίων οι μέτοχοι, οι ομολογιούχοι και οι κάτοχοι 

προνομιούχων μετοχών.  

 Για τον υπολογισμό της αξίας της επιχείρησης με βάση τις FCFE, αυτές 

προεξοφλούνται με το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων, ώστε: 

Equity Value =
1 (1 )

t
t

t

FCFE
r








 

 

 Αντίθετα, στις FCFF ως επιτόκιο προεξόφλησης χρησιμοποιείται το μέσο 

σταθμικό κόστος κεφαλαίου (Weighted Average Cost of Capital – WACC), ώστε: 

Firm Value =
1 (1 )

n
t

t
t

FCFF
WACC




 

και 

Equity Value = Firm Value – Debt Value (σε αγοραίες αξίες) 

Περαιτέρω το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου WACC είναι ο σταθμισμένος 

μέσος όρος των μετά φόρων απαιτούμενων ποσοστών απόδοσης για το χρέος και τα 

Ίδια Κεφάλαια, και οι σταθμίσεις είναι ανάλογες της συνολικής αξίας αγοράς της 

επιχείρησης από κάθε πηγή. Ειδικότερα: 

 

WACC = (1 )e d
E Dr r t

E D E D
  

   

 

όπου,  Ε= σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων 

D= σύνολο των Ξένων Κεφαλαίων 

re= κόστος των Ιδίων Κεφαλαίων 

rd= κόστος των Ξένων Κεφαλαίων 

t= φορολογικός συντελεστής  
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Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνει ορθή εκτίμηση του προεξοφλητικού 

επιτοκίου WACC, καθώς αυτό τελεί σε αντιστρόφως ανάλογη σχέση με την αξία της 

επιχείρησης. Πρακτικά, το WACC είναι ο σταθμικός μέσος όρος του κόστους των 

διάφορων πηγών χρηματοδότησης της επιχείρησης, όπου οι σταθμίσεις είναι τα 

ποσοστά συμμετοχής της κάθε πηγής στη σύνθεση κεφαλαίου (Βασιλείου, Ηρειώτης, 

2008).  

Το WACC δεν παραμένει σταθερό κατά τη διάρκεια της εκτίμησης, καθώς 

επηρεάζεται από τα επιτόκια, τον πληθωρισμό, τις συνθήκες της αγοράς, την 

κεφαλαιακή διάρθρωση της επιχείρησης, τη μερισματική της και την επενδυτική της 

πολιτική (Murray, Τao, 2015). 

3.2.3 Μοντέλα ενός και δύο σταδίων 

 Ο υπολογισμός της αξίας μίας επιχείρησης με βάση ελεύθερες ταμιακές ροές 

μπορεί να γίνει τόσο σε ένα όσο και περισσότερα στάδια (συνήθως δύο). Στο μοντέλο 

ενός σταδίου, υποθέτουμε ότι οι ελεύθερες ταμιακές ροές (προς τους μετόχους ή την 

επιχείρηση) αυξάνονται με σταθερό ρυθμό. Έτσι: 

FCFEt = FCFEt-1 × (1 + g)  και 

Equity Value =      

όπου r είναι το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης ιδίων κεφαλαίων 

 Αντίστοιχα, στο μοντέλο FCFF ισχύει ότι: 

FCFFt = FCFEt-1 × (1 + g)  και 

Equity Value =      

 

 Στο μοντέλο δύο σταδίων, υποθέτουμε ότι οι ελεύθερες ταμιακές ροές 

αυξάνονται με ένα ρυθμό ανάπτυξης g1 για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και 

κατόπιν με άλλο ρυθμό ανάπτυξης g2 στο διηνεκές. Κατά μία εκδοχή ο ρυθμός 

ανάπτυξης g1 είναι σταθερός στο πρώτο στάδιο και μειώνεται με σταθερό ρυθμό στο 

δεύτερο στάδιο, ενώ κατά άλλη εκδοχή ο ρυθμός ανάπτυξης g1 μειώνεται στο πρώτο 

στάδιο και φθάνει σε σταθερό ρυθμό στην αρχή του δεύτερου σταδίου.  
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 Επομένως, η αξία της επιχείρησης είναι το άθροισμα των προεξοφλημένων 

ταμιακών ροών που υπολογίζονται μία φορά για το πρώτο στάδιο και μία φορά για το 

διηνεκές.  

3.2.4 Κόστος Ιδίων και Ξένων Κεφαλαίων 

 Για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου 

WACC, χρειάζεται να γνωρίζουμε το κόστος ιδίων και ξένων κεφαλαίων. Ο 

συνηθέστερος τρόπος εκτίμησης του κόστους ιδίων κεφαλαίων μίας επιχείρησης είναι 

το Μοντέλο Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model – 

CAPM). Βέβαια, υπάρχουν και άλλοι τρόποι, όπως το Arbitrage Pricing Theory και το 

three-factor model των Fama και French.  

 Σύμφωνα με το CAPM, η αναμενόμενη απόδοση μίας μετοχής ισούται με:  

E(r) = Rf + β (Rm – Rf) 

 

όπου, Rf  είναι το ακίνδυνο επιτόκιο, β είναι ο συστημικός κίνδυνος της μετοχής και Rm 

είναι η μέση απόδοση της αγοράς.  

 Το σκεπτικό στο οποίο βασίζεται το CAPM είναι ότι ο κάθε επενδυτής 

προσδοκά να έχει μία απόδοση ανάλογη του ρίσκου που παίρνει, το οποίο εκφράζεται 

από το συντελεστή β. Πρακτικά ο συντελεστής αυτός εκφράζει τη σχέση μεταξύ της 

μεταβλητότητας ενός χρεογράφου και της αγοράς. Υψηλός συντελεστής σημαίνει ότι η 

απόδοση του χρεογράφου επηρεάζεται σημαντικά από τις μεταβολές της αγοράς. 

Χαμηλός συντελεστής σημαίνει ότι η απόδοση μένει σχετικά ανεπηρέαστη. Ο 

συντελεστής β στηρίζεται στη σχετική μεταβλητότητα των αποδόσεων ενός 

συγκεκριμένου χρεογράφου σε σχέση με τις αποδόσεις της αγοράς καθώς και στη 

συσχέτιση μεταξύ της απόδοσης της επένδυσης και της απόδοσης της αγοράς. Μπορεί 

να υπολογιστεί με ανάλυση παλινδρόμησης ανάμεσα στην απόδοση μιας επένδυσης και 

κάποιου χρηματιστηριακού ή άλλου δείκτη για μια συγκεκριμένη περίοδο (Pinto, 

Henry, Robinson, Stowe, 2007). Το ασφάλιστρο της αγοράς ή ασφάλιστρο κινδύνου 

(risk premium) είναι η υπεραπόδοση της αγοράς στην οποία διαπραγματεύεται η 

μετοχή.  
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 Το κόστος ξένων ή δανειακών κεφαλαίων αποτυπώνει το κόστος δανεισμού 

μίας επιχείρησης. Αυτό υπολογίζεται με βάση το σύνολο των δαπανών μίας επιχείρησης 

ως αποτέλεσμα της χρηματοδότησής της. Έτσι: 

 

 

και καθαρό κόστος δανειακών κεφαλαίων, μετά φόρων, = rd (1-t) 

 Βέβαια μπορεί να υπολογιστεί και με άλλο τρόπο, ώστε: 

Cost of Debt = Risk Free Rate + Company Default Spread + Country Spread 

όπου Risk Free Rate είναι το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου, Company Default Spread 

είναι η διακύμανση των αποδόσεων των ομολόγων που εκδίδει η εταιρία και Country 

Spread η διακύμανση των ομολόγων της χώρας (Damodaran, 2002).  

3.2.5 Η Υπολειμματική Αξία 

 Καθώς η πρόβλεψη των ταμιακών ροών γίνεται συνήθως για ορισμένο χρονικό 

διάστημα, είναι σημαντικό να προβλεφθεί η αξία της επιχείρησης και για το μετέπειτα 

διάστημα κατά το οποίο θα συνεχίσει να υπάρχει σαν οντότητα. Έτσι πρέπει να 

υπολογιστεί η υπολειμματική αξία αυτής (residual value). Αυτή είναι μεγάλη εάν ο 

χρόνος για τον οποίο γίνεται η εκτίμηση της εταιρίας είναι μικρός, και μικρότερη όσο 

επεκτείνεται το χρονικό διάστημα εκτίμησης. Η υπολειμματική αξία δίνεται από τον 

τύπο: 

 

 

όπου, CFt+1 είναι οι ταμιακές ροές του προηγούμενου έτους, r το προεξοφλητικό 

επιτόκιο και g ο ρυθμός αύξησης των ροών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 

4.1 Περιγραφή της Εταιρίας και του Ομίλου 

  Η Μότορ Όιλ Ελλάς (ΜΟΕ) κατέχει ηγετικό ρόλο στον τομέα της διύλισης 

πετρελαίου, προμηθεύοντας τις αγορές που εξυπηρετεί με ένα ευρύ φάσμα αξιόπιστων 

ενεργειακών προϊόντων. Έχει εξελιχθεί σε έναν από τους κύριους στυλοβάτες της 

εθνικής οικονομίας, ενώ παράλληλα διατηρεί και πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρύτερη 

περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η εταιρία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών και συμπεριλαμβάνεται στο Γενικό δείκτη (ATHEX COMPOSITE INDEX), 

στο δείκτη Υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE/ATHEX LARGE CAP) καθώς και σε 

επιμέρους κλαδικούς δείκτες.  

Το Διυλιστήριο μαζί με τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις 

διακίνησης καυσίμων αποτελεί το μεγαλύτερο αμιγώς ιδιωτικό βιομηχανικό 

συγκρότημα της Ελλάδος και θεωρείται ένα από τα πιο ευέλικτα διυλιστήρια της 

Ευρώπης. Μπορεί να κατεργάζεται αργό πετρέλαιο διαφόρων τύπων, παράγοντας ένα 

ευρύ φάσμα πετρελαϊκών προϊόντων, που καλύπτουν τις πιο αυστηρές διεθνείς 

προδιαγραφές, εξυπηρετώντας έτσι μεγάλες εταιρείες εμπορίας πετρελαίου στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επιπλέον, η ΜΟΕ είναι η μοναδική ελληνική εταιρία 

παραγωγής και συσκευασίας λιπαντικών. Τα παραγόμενα βασικά και τελικά λιπαντικά 

είναι εγκεκριμένα από διεθνείς οργανισμούς (Association des Constructeur Europeens 

d’ Automobiles, American Petroleum Institute) και από τις Ένοπλες δυνάμεις των 

ΗΠΑ.  

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της ΜΟΕ είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με 

το ISO 9001:2008 για την παραγωγή, εμπορία και παράδοση καυσίμων, βιοκαυσίμων, 

λιπαντικών, κεριών και προϊόντων ασφάλτου. Το Σύστημα Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης είναι και αυτό πιστοποιημένο σύμφωνα με το ISO 14001:2004 για 

συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, καθώς επίσης και το σύστημα Υγιεινής και 

Ασφάλειας με το OHSAS 18001:2007. Το διυλιστήριο της ΜΟΕ είναι ένα από τα 

ελάχιστα στην Ευρώπη το οποίο έχει πιστοποιηθεί και για τα τρία συστήματα. 

Η δέσμευση της εταιρίας για συνεχή βελτίωση της ποιότητας είναι καθολική. 

Στα πλαίσια της δέσμευσης αυτής, το Σεπτέμβριο του 2006 έγινε Διαπίστευση του 

Χημείου του Διυλιστηρίου, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025:2005, από το Εθνικό 

Σύστημα Διαπίστευσης. Η πιστοποίηση ισχύει μέχρι το Σεπτέμβριο του 2018. 
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Επιπρόσθετα, από το 2007 η εταιρία υλοποιώντας τη δέσμευσή της για συνεχή 

βελτίωση στη Διαχείριση του Περιβάλλοντος, εκδίδει σε εθελοντική βάση την ετήσια 

Περιβαλλοντική Δήλωση, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EMAS (Eco-

Management and Audit Scheme) 1221/2009 επικυρωμένη από τη Bureau Veritas. 

Η επιτυχία της MOΕ οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στο ανθρώπινο 

δυναμικό, που αποτελεί ανεκτίμητο κεφάλαιο για την εταιρία. Μέσα από συνεχή 

εκπαίδευση, διασφάλιση πολύ καλών συνθηκών εργασίας, και σημαντικές παροχές η 

εταιρία προσπαθεί να αναπτύξει τους εργαζομένους στο καλύτερο δυνατό επίπεδο ώστε 

να συμβάλλουν στις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξής της.  

Όραμα της εταιρίας είναι να αποτελέσει τον ηγέτη στον τομέα διύλισης 

πετρελαίου και εμπορίας των προϊόντων του στην ευρύτερη περιοχή, ενώ εταιρικός 

σκοπός είναι να αυξάνεται η μετοχική αξία μέσω της αξιοποίησης αποτελεσματικής 

τεχνολογίας διύλισης και πρακτικών πωλήσεων & προώθησης, να εξυπηρετούνται οι 

ανάγκες των πελατών της και να διευρύνεται το μερίδιο αγοράς στο εσωτερικό. 

(http://www.moh.gr/Default.aspx?a_id=10391).  

4.2 Milestones  

 1970-1972: Σύσταση και έναρξη της λειτουργίας του διυλιστηρίου το οποίο 

διαθέτει μονάδα διύλισης αργού πετρελαίου, διυλιστήριο παραγωγής βασικών 

λιπαντικών, προβλήτα με σταθμό φόρτωσης, σταθμούς φόρτωσης βυτιοφόρων 

οχημάτων. 

 1975: Επέκταση των εργασιών στον τομέα παραγωγής καυσίμων με την 

προσθήκη της μονάδας Ατμοσφαιρικής Απόσταξης. 

 1978: Κατασκευή μονάδας Καταλυτικής Αναμόρφωσης (περαιτέρω 

επεξεργασία νάφθας). 

 1980: Εγκατάσταση Μονάδας Καταλυτικής Πυρόλυσης (επεξεργασία μαζούτ 

σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας). 

 1984: Κατασκευή μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας που χρησιμοποιεί 

ως πρώτη ύλη αέριο καύσιμο. Δικαίωμα πώλησης ενέργειας στο εθνικό δίκτυο. 

 1993: Πιστοποίηση για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της εταιρίας κατά 

ISO 9002. 
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 1996: Αγορά του 50% των μετοχών της εταιρίας από την Aramco Overseas 

Company BV, 100% θυγατρική της Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco). 

Μεταφορά των διοικητικών υπηρεσιών σε σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Μαρούσι 

Αττικής. 

 2000: Ολοκλήρωση επενδύσεων με σκοπό την παραγωγή προϊόντων σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2000. Την ίδια χρονιά 

πιστοποιείται το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της εταιρίας κατά ISO 

14001:1996. 

 2001: Εγκατάσταση νέου αεριοστροβίλου στο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας. Αναβάθμιση της μονάδας κενού των λιπαντικών. Αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή και έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της στο 

Χ.Α. 

 2002: Εξαγορά του 100% της εταιρίας εμπορίας πετρελαιοειδών AVIN OIL 

Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π. 

 2003: Πιστοποίηση Ποιότητας για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της 

εταιρίας κατά ISO 9001:2000. 

 2004: Επαναπιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της 

Εταιρείας κατά ISO 14001:2000 με ισχύ μέχρι το 2007.  

 2005: Έναρξη λειτουργίας του συγκροτήματος Υδρογονοπυρόλυσης 

(Hydrocracker) που δίνει τη δυνατότητα παραγωγής «καθαρών» καυσίμων σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2009 (Auto Oil II). Απόκτηση από τη 

Motor Oil Holdings S.A του ποσοστού που κατείχε η Aramco Overseas Company B.V 

στην εταιρία.   

 2006: Διαπίστευση του Χημείου του Διυλιστηρίου κατά ISO/IEC 17025:2005 

από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. 

 2007: Επαναπιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της 

Εταιρείας κατά ISO 14001:2004. Έκδοση σε εθελοντική βάση της πρώτης ετήσιας 

Περιβαλλοντικής Δήλωσης σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό 

Κανονισμό EMAS ER 761/2006 (Eco-Management and Audit Scheme – EMAS) 

επικυρωμένη από τη Bureau Veritas.  
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 2008: Συμφωνία συνεργασίας με τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ μέσω της ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε. για την κατασκευή, λειτουργία 

και εκμετάλλευση μονάδας συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο που θα 

ευρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων του Διυλιστηρίου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ. 

Πιστοποίηση του Συστήματος Υγιεινής & Ασφάλειας του Διυλιστηρίου (Health & 

Safety Management) κατά το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001:2007. 

 2009: Επαναπιστοποίηση του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 

σύμφωνα με το νέο πρότυπο ISO 9001:2008. Απόκτηση ποσοστού 64,06% του 

μετοχικού κεφαλαίου της “OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Α.Ε.” με 

αποτέλεσμα η συμμετοχή του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ στην OFC Α.Ε. να αυξηθεί σε 

92,06%. 

 2010: Έναρξη λειτουργίας της νέας Μονάδας Απόσταξης Αργού (new Crude 

Distillation Unit) με ικανότητα διύλισης 60.000 βαρελιών αργού ημερησίως. 

Ολοκλήρωση της εξαγοράς του 100% των μετοχών των εταιριών “SHELL HELLAS 

A.E.” (μετονομάστηκε σε “Coral A.E.”) και “SHELL GAS A.E.B.E. ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ” 

(μετονομάστηκε σε “Coral Gas A.E.B.E.Y”). Έκδοση της ετήσιας Περιβαλλοντικής 

Δήλωσης σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Κανονισμό EMAS ΙΙΙ 1221/2009. 

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ιδρύει από κοινού με τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ την εταιρία “Μ και Μ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ”. 

 2011: Ολοκλήρωση της κατασκευής του 5ου αεριοστρόβιλου στο συγκρότημα 

συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ατμού του Διυλιστηρίου, του οποίου η 

συνολική ισχύς διαμορφώνεται σε 85 MW (από 68 MW). Ολοκλήρωση κατασκευής της 

μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E. 

 2012: Έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε. 

 2013: Πραγματοποίηση του μεγαλύτερου προγράμματος περιοδικής 

συντήρησης (major turnaround program) στην ιστορία της εταιρίας το οποίο 

περιελάμβανε τις μονάδες μετατροπής ήτοι το συγκρότημα Υδρογονοπυρόλυσης m 

(Hydrocracker) και το συγκρότημα μονάδων καταλυτικής πυρόλυσης (Fluid Catalytic 

Cracking). 

 2014: Εξαγορά μέσω δημόσιας πρότασης του 100% του μετοχικού κεφαλαίου 

της εταιρίας CYCLON ΕΛΛΑΣ και διαγραφή των μετοχών της τελευταίας από το 

Χρηματιστήριο Αθηνών. Ανανέωση των πιστοποιητικών ISO 9001:2008, ISO 14001: 
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2004 και OHSAS 18001:2007 με διάρκεια ισχύος μέχρι το Δεκέμβριο 2017. Ανανέωση 

της διαπίστευσης του Χημείου του Διυλιστηρίου κατά το πρότυπο ISO/IEC 17025 με 

ισχύ μέχρι το Σεπτέμβριο 2018 (http://www.moh.gr/Default.aspx?a_id=10659).  

4.3 Θυγατρικές και Συμμετοχές 

 AVIN OIL: Το 2002 η AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π κατέστη 100% θυγατρική της 

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ. Η AVIN OIL είναι εταιρία εμπορίας πετρελαιοειδών που προσφέρει 

υψηλής ποιότητας καύσιμα, λιπαντικά και άσφαλτο, για όλες τις χρήσεις. Διαθέτει 

πανελλαδικό δίκτυο περίπου 450 πρατηρίων υγρών καυσίμων με το εμπορικό σήμα 

AVIN και κατατάσσεται στην 4η θέση της Ελληνικής αγοράς με μερίδιο 10% περίπου. 

Στα πλαίσια της στρατηγικής ανάπτυξής της έχει επιλεκτικά τοποθετηθεί σε κλειστούς 

αυτοκινητόδρομους της χώρας. Έτσι έχει κατασκευάσει και λειτουργεί τους Σταθμούς 

Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων στα Μέγαρα, στη Λεπτοκαρυά και στην Εγνατία οδό, 

όπου, πέραν των υπηρεσιών συντήρησης και ανεφοδιασμού των αυτοκινήτων με 

καύσιμα, προσφέρονται τραπεζικές υπηρεσίες, υπηρεσίες εστιάσεως καθώς και 

διάφορες άλλες υπηρεσίες (http://www.moh.gr/Default.aspx?a_id=10401).  

 CORAL AE: Το 2010 ολοκληρώθηκε η απόκτηση από τη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ των 

δραστηριοτήτων εμπορίας της SHELL στην Ελλάδα με την μεταβίβαση του συνόλου 

των μετοχών των εταιριών “Shell Hellas AE” και “Shell Gas AΕΒΕΥ”. Αντικείμενο της 

συναλλαγής ήταν οι δραστηριότητες της SHELL στον τομέα των πρατηρίων, των 

εμπορικών και βιομηχανικών καυσίμων, της ασφάλτου, οι δραστηριότητες εφοδιασμού 

και διανομής, το υγραέριο, τα χημικά και οι εγκαταστάσεις παραγωγής λιπαντικών στην 

Ελλάδα. Η SHELL διαθέτει περίπου 700 πρατήρια που δραστηριοποιούνται με το 

εμπορικό σήμα SHELL, έχει μερίδιο αγοράς 21,4% στις βενζίνες και κατέχει την πρώτη 

θέση στην Ελληνική αγορά. Κύριες δραστηριότητές της είναι η διανομή και εμπορία 

μιας ευρείας γκάμας πετρελαιοειδών προϊόντων, όπως βενζίνη, πετρέλαιο και 

λιπαντικά, μέσω του δικτύου των πρατηρίων της. Παράλληλα οι δραστηριότητές της 

καλύπτουν και τον εμπορικό τομέα, τα χημικά καθώς και την ναυτιλία 

(http://www.moh.gr/Default.aspx?a_id=10402).  

 OFC Υπηρεσίες Αεροπορικού Καυσίμου ΑΕ: H  OFC Υπηρεσίες 

Αεροπορικού Καυσίμου Α.Ε. λειτουργεί το Σύστημα Αποθήκευσης και Διανομής 

Αεροπορικού Καυσίμου στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος". 

Διατηρώντας το αποκλειστικό δικαίωμα αποθήκευσης και διανομής αεροπορικού 

καυσίμου στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, η εταιρία προσφέρει στους μετόχους της τα 
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προσδοκώμενα οφέλη, ενώ ταυτόχρονα κατοχυρώνει μερίδια αγοράς στην 

αναπτυσσόμενη αγορά αεροπορικού καυσίμου. Βασικοί μέτοχοι της OFC Α.Ε. είναι η 

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (46,03%) και η AVINOIL (46,03%) 

(http://www.moh.gr/Default.aspx?a_id=10404).  

 M και M Α.Ε. Φυσικού Αερίου: Η εταιρία ιδρύθηκε το 2010 με αντικείμενο τη 

διανομή και εμπορία φυσικού αερίου. Η μετοχική της σύνθεση έχει ως εξής: 

“ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” - 50%, “ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) 

Α.Ε.” - 50% (http://www.moh.gr/Default.aspx?a_id=10405).  

 ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER ΑΕ: Η εταιρία ιδρύθηκε το 2005 και η μετοχική της 

σύνθεση είναι: “ΑΡΓΥΡΙΤΗΣ ΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ” (θυγατρική της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) – 65%, “ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.” – 35%. Η εταιρία 

διαθέτει μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος εγκατεστημένης ισχύος 436,6 MW 

συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο 

(http://www.moh.gr/Default.aspx?a_id=10406).  

 LPC ΑΕ: Το 2012 η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ απέκτησε το 26,71% του μετοχικού 

κεφαλαίου της CYCLON ΕΛΛΑΣ. Το Νοέμβριο 2014 ολοκληρώθηκε η διαδικασία της 

υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ υπέβαλε, ώστε κατέστη 

μοναδικός μέτοχος της. Οι δραστηριότητες εμπορίας καυσίμων της CYCLON 

(πανελλαδικό δίκτυο λιανικής εμπορίας καυσίμων 200 πρατηρίων περίπου) μετά των 

συναφών με αυτές περιουσιακών στοιχείων μεταβιβάστηκαν στην AVINOIL ΑΕ. Οι 

δραστηριότητες παραγωγής & εμπορίας λιπαντικών της CYCLON ΕΛΛΑΣ μετά των 

συναφών με αυτές περιουσιακών στοιχείων μεταβιβάστηκαν στη νεοσυσταθείσα, κατά 

100% θυγατρική της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, εταιρία L.P.C. ΑΕ 

(http://www.moh.gr/Default.aspx?a_id=10805).  

 Shell & MOH Α.Ε. Αεροπορικών Καυσίμων: Η εταιρία ιδρύθηκε το 2009 και 

την ίδια χρονιά απορρόφησε τον κλάδο πωλήσεων αεροπορίας της Shell Hellas A.E. 

Αντικείμενό της είναι η παροχή υπηρεσιών εφοδιασμού αεροσκαφών 

(http://www.moh.gr/Default.aspx?a_id=10407).  

 Εταιρία Αγωγού Καυσίμων Αεροδρομίου Αθηνών: Η Εταιρία Αγωγού 

Καυσίμων Αεροδρομίου Αθηνών (ΕΑΚΑΑ) χρηματοδότησε, κατασκεύασε και 

λειτουργεί τον Αγωγό Μεταφοράς Αεροπορικού Καυσίμου στο Διεθνή Αερολιμένα 
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Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος". Ο αγωγός συνδέει το διυλιστήριο των ΕΛΠΕ στον 

Ασπρόπυργο με τις εγκαταστάσεις της Ολυμπιακής Εταιρείας Καυσίμων στο Διεθνή 

Αερολιμένα Αθηνών. Σε αυτήν συμμετέχουν εκτός από τη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (16%), ο 

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (34%), και τα Ελληνικά Πετρέλαια (50%) 

(http://www.moh.gr/Default.aspx?a_id=10408).  

4.4 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη 

 Η Μότορ Όιλ επιδιώκει να σταθεροποιήσει το μερίδιό της στην εγχώρια αγορά 

ενώ διατηρεί ένα ιδιαίτερα έντονο εξαγωγικό προφίλ, το οποίο προσπαθεί να ενισχύσει. 

Η παρουσία του ομίλου στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, στους κλάδους όπου 

δραστηριοποιείται εμφαίνεται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα: 

Εικόνα 1: Γεωγραφικός Τομέας και Δραστηριότητα Πωλήσεων Μότορ Όιλ        

 

Πηγή: Μότορ Όιλ Ελλάς, Ετήσια Οικονομική Έκθεση, Μάρτιος 2016 

 Παρατηρούμε ότι ενώ ο συνολικός κύκλος εργασιών παρουσίασε μείωση το 

2015 ύψους 21,99% σε σχέση με το 2014 (μείωση πρακτικά οφειλόμενη στη μείωση 

του μέσου όρου τιμών των προϊόντων πετρελαίου καθώς και στην ανατίμηση του 

Δολαρίου ΗΠΑ έναντι του Ευρώ), ο συνολικός όγκος των πωλήσεων, ειδικά στο 

εξωτερικό, παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένος.  

 Όσον αφορά στην εγχώρια αγορά, ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τη σταθερή 

θέση που η εταιρία επιδιώκει να κατέχει, με τις όποιες διακυμάνσεις να οφείλονται 

αποκλειστικά σε συνεχιζόμενες ή μη συνεργασίες με το Δημόσιο. 
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Εικόνα 2: Μερίδιο Αγοράς Μότορ Όιλ 

 
Πηγή: Μότορ Όιλ Ελλάς, Ετήσια Οικονομική Έκθεση, Μάρτιος 2016 

 Συνοπτικά, ενώ ο κύκλος εργασιών το 2015 κινήθηκε πτωτικά σε σχέση με το 

2014 (πτώση που οφείλεται στους παράγοντες που αναφέραμε ανωτέρω), ο όμιλος 

επέστρεψε στην κερδοφορία, γεγονός που οφείλεται εν πολλοίς στο ότι το κόστος 

πωλήσεων (προ αποσβέσεων) εμφάνισε σημαντικά μεγαλύτερο ρυθμό μείωσης έναντι 

του αντίστοιχου κύκλου εργασιών: 

Εικόνα 3: Κύκλος Εργασιών Μότορ Όιλ 2014-2015 

 

Πηγή: Μότορ Όιλ Ελλάς, Ετήσια Οικονομική Έκθεση, Μάρτιος 2016 
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4.5 Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων 

 Η ΜΟΕ προσπαθεί να λειτουργήσει σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον ιδιαίτερα 

ρευστό και ασταθές. Ωστόσο, η έντονη θωράκισή της από εξωτερικούς παράγοντες, την 

έχουν καταστήσει ιδιαίτερα σταθερή σε περαιτέρω αρνητικές εξελίξεις στην ελληνική 

οικονομία (Ετήσια Οικονομική Έκθεση, Μάρτιος2016). 

4.5.1 Διαχείριση Κινδύνων Κεφαλαίου 

 Η κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρίας αποτελείται από δανεισμό, χρηματικά 

διαθέσιμα και ισοδύναμα και ίδια κεφάλαια. Στόχος της διοίκησης είναι η 

βελτιστοποίηση της σχέσης δανεισμού προς ίδια κεφάλαια με σκοπό τη μεγιστοποίηση 

της απόδοσης στους μετόχους. Για το λόγο αυτό, αναθεωρεί διαρκώς το κόστος 

κεφαλαίου και των συνδεδεμένων κινδύνων ανά κατηγορία κεφαλαίου, ώστε να 

υπάρχει ισορροπία στην όλη κεφαλαιακή διάρθρωση, μέσω πληρωμής μερισμάτων 

καθώς και έκδοσης νέων ή αποπληρωμής υφιστάμενων δανείων.  

4.5.2 Διαχείριση Οικονομικών Κινδύνων 

 Η εταιρία έχει καταφέρει να εξασφαλίσει πρόσβαση τόσο σε εγχώριες όσο και 

σε διεθνείς κεφαλαιαγορές, σταθμίζοντας πάντα τους σχετικούς οικονομικούς 

κινδύνους, όπως κίνδυνοι αγοράς, πιστωτικοί κίνδυνοι και κίνδυνοι ρευστότητας. Οι 

συναλλαγές που πραγματοποιεί δεν αφορούν χρηματοοικονομικά μέσα, ώστε έτσι 

περιορίζονται ακόμα περισσότερο οι οικονομικοί κίνδυνοι.  

4.5.3 Διαχείριση Κινδύνων Αγοράς 

 Οι δραστηριότητες της εταιρίας είναι τέτοιες ώστε υπάρχει μεγάλη έκθεση στον 

κίνδυνο αλλαγής συναλλαγματικών ισοτιμιών, επιτοκίων και στη διακύμανση των 

τιμών πετρελαίου, κυρίως λόγω της υποχρέωσης τήρησης αποθεμάτων. Προς αποφυγή 

μεγάλων διακυμάνσεων στην αποτίμηση αποθεμάτων, η εταιρία τα τηρεί στα 

χαμηλότερα δυνατά επίπεδα. Επίσης, μέσω της αυξανόμενης εξαγωγικής 

δραστηριότητας, η εταιρία έχει καταφέρει να μην επηρεάζεται από την αστάθεια της 

ελληνικής αγοράς και τους κεφαλαιακούς περιορισμούς, αφού έτσι υπάρχουν επαρκείς 

χρηματορροές για την κάλυψη των εισαγωγών αργού πετρελαίου.  
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4.5.4 Διαχείριση Κινδύνων Συναλλάγματος  

 Η εταιρία αντιμετωπίζει έντονο κίνδυνο στα περιθώρια κέρδους της, λόγω των 

διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών εξαιτίας της χρήσης διεθνών τιμών 

platts σε δολάρια ΗΠΑ. Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού, η εταιρία 

επιχειρεί τακτικά αναπροσαρμογές των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού σε 

ξένο νόμισμα. 

4.5.5 Διαχείριση Κινδύνων Επιτοκίων 

 Λόγω της έντονης παρουσίας της εταιρίας τόσο σε εγχώριες όσο και σε διεθνείς 

κεφαλαιαγορές, τα επιτόκια και οι όροι δανεισμού που διασφαλίζει είναι ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικά. Έτσι, τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες δεν επηρεάζονται σημαντικά από διακυμάνσεις επιτοκίου.  

4.5.6 Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου 

 Ο πιστωτικός κίνδυνος προέρχεται κυρίως από τις απαιτήσεις από πελάτες. 

Καθώς, όμως, οι τελευταίοι είναι κατά μεγάλο ποσοστό πετρελαϊκές εταιρίες διεθνούς 

κύρους, ο πιστωτικός κίνδυνος περιορίζεται σημαντικά. Επίσης, ο κίνδυνος 

περιορίζεται και εκ του γεγονότος ότι οι συμβάσεις που υπογράφονται με τους πελάτες, 

είναι βασισμένες στην εξέλιξη των διεθνών τιμών. Ακόμα, η εταιρία φροντίζει είτε 

μέσω εγγυητικών επιστολών είτε εμπράγματων εξασφαλίσεων, να διασφαλίζεται κατά 

το δυνατόν περισσότερο έναντι του πιστωτικού κινδύνου.  

4.5.7 Διαχείριση Κινδύνου Ρευστότητας 

 Ο κίνδυνος ρευστότητας μειώνεται μέσω του κατάλληλου συνδυασμού 

χρηματικών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων που ενεργοποιούνται 

μόνον όταν συντρέχει λόγος. Επίσης, τα διαθέσιμα της εταιρίας βρίσκονται 

κατατεθειμένα σε πολλές τράπεζες τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού. Τέλος, 

το γεγονός ότι η εταιρία έχει κυρίως μακροπρόθεσμο και όχι βραχυπρόθεσμο δανεισμό, 

διευκολύνει τη ρευστότητά της.  

4.6. Εγχώριο Οικονομικό Περιβάλλον 

 Από το καλοκαίρι του 2015 οπότε το δημοψήφισμα και η επιβολή κεφαλαιακών 

περιορισμών είχαν καταστροφικές συνέπειες στο οικονομικό κλίμα της χώρας, 

παρατηρείται μία διαρκής ανάκαμψη των προσδοκιών. Η σταδιακή, έστω και 



30 
 

προβληματική, εκτέλεση του προγράμματος προσαρμογής έχει επιδράσει θετικά στην 

βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας, καθώς τμηματικά αποκαθίσταται η 

ομαλή χρηματοδότηση του κράτους και έχει επαναφερθεί το waiver από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Βέβαια, η κατάσταση απέχει πολύ από το επανέλθει 

στα επίπεδα του 2014, καθώς οι έντονες δημοσιονομικές πιέσεις αποτελούν τροχοπέδη.  

 Το δεύτερο τρίμηνο του 2016 η ελληνική οικονομία συμπλήρωσε ένα έτος σε 

ύφεση, με το ΑΕΠ να υποχωρεί το τρίμηνο αυτό κατά 0,9%. Πρέπει να σημειωθεί ότι 

το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015, το ΑΕΠ σημείωνε αύξηση 0,6%, ώστε η επιστροφή 

στην ύφεση είναι αποτέλεσμα των ανωτέρω αναφερθέντων γεγονότων. Η συνέχιση της 

αξιολόγησης του Οικονομικού Προγράμματος, τα νέα δημοσιονομικά μέτρα και 

ορισμένες διαρθρωτικές αλλαγές επενέργησαν ανασταλτικά στις οικονομικές ενέργειες 

επιχειρήσεων και νοικοκυριών.  

 Η πλειοψηφία των ελληνικών νοικοκυριών έχουν εξαντλήσει τις αποταμιεύσεις 

τους και τα έσοδά τους μετά βίας επαρκούν για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών 

τους. Αντίθετα, ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίζεται χρεωμένο.  

Διάγραμμα 1: Έρευνα καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους 

(μέσος όρος Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2016) 

 Πηγή: ΙΟΒΕ, 2016 

 Στις θετικές εξελίξεις των τελευταίων μηνών καταγράφεται η αυξημένη διεθνής 

τουριστική κίνηση, οι χαμηλές τιμές ενέργειας και η αύξηση καταγραφής συναλλαγών. 

Στον αντίποδα, η διαρκής αύξηση των φορολογικών συντελεστών, η δυσχέρεια 

άντλησης ρευστότητας και η επιβάρυνση του επενδυτικού κλίματος από το 

δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο αποτελούν τους λόγους για τους οποίους ο 

ρυθμός ανάπτυξης για το έτος 2016 μάλλον θα κυμανθεί σε επίπεδα δυσμενέστερα των 

προβλέψεων.  
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 Στις ανησυχίες για το 2017 συγκαταλέγεται ο τρόπος διαχείρισης των 

«κόκκινων δανείων», η επιπλέον επιβάρυνση των νοικοκυριών από την άμεση και 

έμμεση φορολογία, οι ασφαλιστικές εισφορές και η νέα μείωση των συντάξεων. Οι 

εκτιμήσεις για το έτος αυτό αφορούν κυρίως την αναθέρμανση των επενδύσεων, την 

αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης και την ήπια διεύρυνση της δημόσιας 

κατανάλωσης. Στόχος είναι η υποχώρηση της ανεργίας στο 22,5% περίπου και η 

ανακοπή του αποπληθωρισμού (ΙΟΒΕ, 2016) 

4.7 Ο Κλάδος των Πετρελαιοειδών στην Ελλάδα 

 Τα πετρελαιοειδή καύσιμα κατέχουν την σημαντικότερη θέση στην ακαθάριστη 

εγχώρια κατανάλωση ενέργειας (46,6%), σημειώνοντας όμως φθίνουσα πορεία τα 

τελευταία χρόνια. Ο σημαντικότερος τομέας που διαμορφώνει τη ζήτηση 

πετρελαιοειδών καυσίμων είναι ο τομέας των μεταφορών. Σε μικρότερο βαθμό, η 

εξέλιξη της ζήτησης των πετρελαιοειδών επηρεάζεται από τον οικιακό τομέα, τη 

βιομηχανία και την ηλεκτροπαραγωγή (ICAP, 2015). 

 Ο κλάδος των καυσίμων καλύπτει ανάγκες από όλο το φάσμα της οικονομικής 

δραστηριότητας και κατανάλωσης και κατά συνέπεια επηρεάζεται από πλήθος 

παραγόντων. Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται η κατανάλωση των 

πετρελαιοειδών καυσίμων με βάση τον τομέα που διατέθηκαν, για το έτος 2013 στην 

Ελλάδα: 

Διάγραμμα 2: Κατανάλωση πετρελαιοειδών καυσίμων βάσει τομέα διάθεσης 

 

Πηγή: Eurostat Ενεργειακά Ισοζύγια – Επεξεργασία ICAP (ICAP, 2015) 
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Αντίστοιχα, η κατανομή της κατανάλωσης καυσίμων ανά κατηγορία προϊόντων 

για το έτος 2014 είχε ως εξής: 

Διάγραμμα 3: Κατανάλωση καυσίμων ανά κατηγορία προϊόντων 2014 

 

 Πηγή: ICAP, 2015 

 Στην Ελλάδα, ο κλάδος παραγωγής πετρελαιοειδών περιλαμβάνει μόλις 2 

εταιρίες διύλισης, την «Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ» και την «Μότορ Όιλ (Ελλάς) 

Διυλιστήρια Κορίνθου ΑΕ» και σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων χονδρικής εμπορίας. 

Τα τελευταία χρόνια σημειώνονται σημαντικές μεταβολές στον κλάδο, ιδιαίτερα σε ό,τι 

αφορά τις εταιρίες με άδεια εμπορίας, με πιο αξιοσημείωτη εξέλιξη αυτήν της 

αποχώρησης των πολυεθνικών Shell και BP από τον τομέα των καυσίμων εδάφους. Η 

πτώση της ζήτησης (αποτέλεσμα των αυξημένων τιμών, του περιορισμένου 

εισοδήματος και της οικονομικής ύφεσης) καθώς και η αύξηση επισφαλειών στην 

αγορά, οδήγησαν πολλές εταιρίες του κλάδου να τεθούν εκτός αγοράς.  

 Ειδικά στον κλάδο της διύλισης, η είσοδος νέων ανταγωνιστών δεν αναμένεται 

να προκαλέσει αναστάτωση στις υπάρχουσες εταιρίες, καθώς τυχόν νεοεισερχόμενες 

επιχειρήσεις δεν αποτελούν απειλή. Οι δυσχέρειες που θα αντιμετωπίσουν εισερχόμενες 

στον κλάδο, όπως τα πλεονεκτήματα κόστους και η ισχυρή φήμη των υφιστάμενων 

εταιριών καθώς και η καθιερωμένη πρόσβαση σε προμηθευτές και πελάτες, αποτελούν 

μάλλον ανασταλτικούς παράγοντες για νέους παίκτες.  

Οι εταιρίες διύλισης στην Ελλάδα, προμηθεύονται το αργό πετρέλαιο από τις 

αγορές του εξωτερικού, δεδομένου ότι η εγχώρια παραγωγή αργού είναι ασήμαντη. Οι 

προμήθειες γίνονται είτε με βάση μακροχρόνιες συμφωνίες είτε στην τρέχουσα αγορά. 

Οι τιμές στην οποίες αγοράζουν τα ελληνικά διυλιστήρια καθορίζονται από τις διεθνείς 
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τιμές του αργού πετρελαίου και κατά συνέπεια η διαπραγματευτική δύναμη των 

προμηθευτών είναι μάλλον ισχυρή.  

Διάγραμμα 4: Χώρες εισαγωγής αργού πετρελαίου 

 

Πηγή: Energy Information Administration, USA (ICAP, 2015) 

 Τα τελευταία χρόνια, οι πωλήσεις πετρελαιοειδών στην Ελλάδα ακολουθούν μία 

ιδιαίτερα μεγάλη πτωτική πορεία. Ειδικότερα, οι πωλήσεις καυσίμων κίνησης και 

θέρμανσης έχουν μειωθεί σωρευτικά κατά 37% την περίοδο 2008-2015, ενώ οι 

αντίστοιχες ναυτιλιακού και αεροπλοϊκού καυσίμου κατά 31%. Βέβαια, η πτωτική αυτή 

πορεία μάλλον αντανακλά και την πτωτική πορεία του διαθέσιμου εισοδήματος, που 

παρουσιάζει αντίστοιχες μειώσεις.  

Διάγραμμα 5: Πωλήσεις πετρελαιοειδών 

Πηγή: ΙΟΒΕ, 2016 
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Διάγραμμα 6: Πωλήσεις πετρελαιοειδών και δείκτης διαθέσιμου εισοδήματος 

Πηγή: ΙΟΒΕ, 2016 

 

Η έντονη αυτή πτώση οφείλεται κατά μεγάλο μέρος στην υπέρμετρη 

φορολόγηση που επιβάλλεται στα καύσιμα. Στο ακόλουθο διάγραμμα παρατηρούμε, ότι 

από το 2008 έως και σήμερα, η φορολογική επιβάρυνση στα υγρά καύσιμα έφτασε το 

100% (από 349€ στα χίλια λίτρα το 2008 έφτασε 700€ στην ίδια ποσότητα το 2017), 

ενώ στο πετρέλαιο θέρμανσης, η επιβάρυνση είναι 13 φορές περισσότερη (από 21€ στα 

χίλια λίτρα το 2008 έφτασε 280€ στην ίδια ποσότητα το 2017). 

Διάγραμμα 7: Συντελεστές ειδικών φόρων υγρών καυσίμων 

 
Πηγή: IOBE, 2016 
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 Παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα η φορολογική επιβάρυνση στη βενζίνη είναι 

σε ίδια επίπεδα όπως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο συντελεστής Ειδικού Φόρου 

Κατανάλωσης είναι δυσανάλογα υψηλός συγκριτικά με το κατά κεφαλήν εισόδημα. 

 

 

Διάγραμμα 8: Σχέση ΕΦΚ στη βενζίνη και ΑΕΠ 

                 Πηγή: ΙΟΒΕ, 2016 

  

Επιχειρώντας μία SWOT ανάλυση για τον κλάδο των πετρελαιοειδών στην 

Ελλάδα, κατανοούμε καλύτερα και το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον μέσα στο 

οποίο η Μότορ Όιλ επιχειρεί να δραστηριοποιηθεί, τα δυνατά και αδύνατα σημεία, 

καθώς και τις ευκαιρίες και αδυναμίες: 
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Πίνακας 2: SWOT ανάλυση κλάδου πετρελαιοειδών 
 Δυνατά Σημεία Αδύνατα Σημεία 

 Γεωγραφική θέση της χώρας και 
τουριστική κίνηση 

 Δραστηριοποίηση ισχυρών 
ελληνικών εταιριών 

 Εφαρμογή συστήματος εισροών-
εκροών στα πρατήρια 

 Περιορισμένες δυνατότητες 
υποκατάστασης χρήσης αυτοκινήτου από 
μέσα σταθερής τροχιάς 

 Συνεχείς επενδύσεις στον κλάδο 

διύλισης και σημαντική εξαγωγική 

δραστηριότητα 

 Υψηλή φορολογική επιβάρυνση  

 Υψηλό και ανελαστικό κόστος 
στον κλάδο διύλισης 

 Χαμηλά περιθώρια κέρδους 

 Νοθεία, λαθρεμπορία, 
παρεμπορία 

 Προβλήματα ρευστότητας 
(προκαταβολή δασμών και φόρων, ώστε 
απαιτούνται αυξημένα κεφάλαια 
κίνησης) 

 Πτώση ζήτησης 

Ευκαιρίες Απειλές 

 Αύξηση εξαγωγικής 
δραστηριότητας 

 Τουριστική κίνηση 

 Επαναδραστηριοποίηση 
κατασκευών δημοσίων έργων και οδικών 
αξόνων 

 Δημιουργία νέων Σταθμών 
Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών  

 Εκμετάλλευση υδρογονανθράκων  

 Απελευθέρωση κλάδου 

βυτιοφόρων 

 Παρατεταμένη ύφεση και έλλειψη 
ρευστότητας 

 Υποκατάσταση πετρελαιοειδών 
από φυσικό αέριο 

 Τεχνολογική βελτίωση κινητήρων 
αυτοκινήτων και εισαγωγή νέων 
τεχνολογιών 

 Αύξηση επισφαλειών στην αγορά 

Πηγή: ICAP, 2015 

 Σημαντικό παράγοντα στην εξέλιξη του κλάδου των πετρελαιοειδών τα επόμενα 

χρόνια, θα αποτελέσει η εξέλιξη των διεθνών τιμών πετρελαίου. Βέβαια, καθοριστικός 

παράγοντας είναι πάντα η φορολογική πολιτική στον τομέα των καυσίμων. Η 

οποιαδήποτε αύξηση στην φορολογική επιβάρυνση, επιδρά άμεσα στη ζήτηση.  
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4.8 Η Πορεία της Μετοχής 

 Ως και εισαγωγικά αναφέραμε, οι μετοχές της ΜΟΕ διαπραγματεύονται στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Συνολικά το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από 

110.782.980 μετοχές, ονομαστικής αξίας έκαστη 0,75€. Στο μετοχικό κεφάλαιο της 

εταιρίας μετέχουν σε ποσοστό 40% η Petroventure Holdings Limited, σε ποσοστό 6,1% 

η Doson Investments Company και ποσοστό 53,9% είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο 

για το επενδυτικό κοινό.  

 Η μετοχή της Μότορ Όιλ είναι από τις πιο ισχυρές του Ελληνικού 

Χρηματιστηρίου, αποτελώντας μία ασφαλή επιλογή για επενδυτές που δεν επιθυμούν 

πολλές αλλαγές θέσης. Στο παρακάτω διάγραμμα παρατηρούμε πώς κινήθηκε η μετοχή 

από το Δεκέμβριο 2015 έως και το Δεκέμβριο 2016. 

Διάγραμμα 9: Πορεία μετοχής Μότορ Όιλ 

 
Πηγή: capital.gr 

 Παρατηρούμε ότι σε διάρκεια ενός έτους, ήτοι από 23-12-2015 έως και 23-12-

2016, η μετοχή έχει καταγράψει άνοδο στην τιμή της σε ποσοστό 36,73%, 

«ανεβαίνοντας» από 9,80€ στα 13,40€. Ήδη στις 16 Δεκεμβρίου 2016 πλήρωσε 

προμέρισμα 0,20€ για την τρέχουσα χρήση, ενώ τον Ιούλιο 2016 είχε προηγηθεί 

πληρωμή υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση 2015 ύψους 0,50€.  
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Διάγραμμα 10: Σχέση πορείας μετοχής Μότορ Όιλ και Γενικό Δείκτη 

 

Πηγή: capital.gr 

 Η πορεία της μετοχής είναι ανάλογη του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου 

Αξιών Αθηνών, με τη διαφορά ότι δεν σημειώνει τόσο έντονες μειώσεις όσο ο δεύτερος 

και ότι την περίοδο από Οκτώβριο 2016 έως και τέλη Δεκεμβρίου 2016 ακολουθεί πιο 

έντονη ανοδική πορεία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 

5.1 Ανάλυση βάσει Αριθμοδεικτών1 

5.1.1 Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας 

 Ο αριθμοδείκτης αυτός μας δείχνει τα πλεονάζοντα ρευστά κεφάλαια πάνω από 

τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Το πλεόνασμα αυτό παρέχει ένα περιθώριο ασφάλειας για 

τους δανειστές της επιχείρησης. Ο δείκτης αυτός πρέπει να λαμβάνει τιμές μεγαλύτερες 

από τη μονάδα. Όσο πιο μεγάλος ο δείκτης, τόσο μεγαλύτερο το περιθώριο ασφάλειας. 

Τιμές ανάμεσα σε 1,5 και 2,5 είναι ενδεικτικές πολύ καλής ρευστότητας. 

Πίνακας 3: Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας 

Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας =  

2012 2013 2014 2015 

 = 0,95  = 1,14  = 1, 14  = 1,99 

 

 Παρατηρούμε ότι ο δείκτης γενικής ρευστότητας παρουσιάζει ετήσια βελτίωση, 

ενώ τη χρήση 2015 κινείται σε ιδιαίτερα μεγάλα επίπεδα, αποτέλεσμα τόσο της 

αύξησης του κυκλοφορούντος ενεργητικού όσο και της μείωσης των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων.  

5.1.2 Αριθμοδείκτης Ειδικής ή Άμεσης Ρευστότητας 

 Ο αριθμοδείκτης αυτός διαφοροποιείται από τον προηγούμενο κατά το ότι δεν 

περιλαμβάνει στον αριθμητή τα αποθέματα, επειδή θεωρείται ότι αυτά ρευστοποιούνται 

με σχετικά μικρότερη ταχύτητα από τα άλλα στοιχεία του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού. Έτσι, δείχνει την ικανότητα της εταιρίας να εξοφλεί τις τρέχουσες 

υποχρεώσεις της με χρήση των εύκολα ρευστοποιήσιμων στοιχείων της. Ικανοποιητικές 

τιμές του δείκτη είναι μεταξύ 1 και 2.  

 

 

                                                             
1 Όλα τα στοιχεία είναι σε χιλ. Ευρώ 
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Πίνακας 4: Αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας 

Αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας =  

2012 2013 2014 2015 

=0,48 =0,58 =0,67 =1,41 

 

 Αντίστοιχα με την αυξητική τάση του δείκτη γενικής ρευστότητας, έτσι και ο 

δείκτης ειδικής ή άμεσης ρευστότητας εμφανίζεται διαρκώς ανοδικός. Γεγονός είναι ότι 

υπάρχει μεγάλος αριθμό αποθεμάτων, ο οποίος σταδιακά μειώνεται, προς 

εξοικονόμηση και του κόστους που αυτά συνεπάγονται.  

5.1.3 Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων 

 Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει την ταχύτητα με την οποία τα αποθέματα μίας 

επιχείρησης μετατρέπονται σε εισπρακτέους λογαριασμούς μέσω της διαδικασίας της 

πώλησης. Υψηλές τιμές του δείκτη φανερώνουν αποτελεσματική λειτουργία της 

επιχείρησης.  

Πίνακας 5: Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων 

Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων =  

2012 2013 2014 2015 

 = 14,86  = 17,10  = 18,68  = 17,18 

 

 Η ΜΟΕ έχει ιδιαίτερα υψηλούς δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων, 

γεγονός που υποδεικνύει αυξημένη δραστηριότητα. Σημειώνεται ότι παρά τη σημαντική 

μείωση στις πωλήσεις το έτος 2015, ο δείκτης διατηρήθηκε σε εξίσου υψηλά επίπεδα 

με τις προηγούμενες χρονιές, λόγω της μέριμνας για μείωση του ύψους των 

αποθεμάτων.  
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5.1.4 Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού 

 Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει την πόσο αποτελεσματικά αξιοποιεί μία 

επιχείρηση τα στοιχεία του ενεργητικού της για να πραγματοποιεί πωλήσεις. Υψηλές 

τιμές του δείκτη φανερώνουν αποτελεσματική αξιοποίηση των στοιχείων αυτών. 

Πίνακας 6: Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού 

Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού =  

2012 2013 2014 2015 

 = 3,77  = 3,96  = 3,76  = 2,75 

 

 Η ΜΟΕ έχει ιδιαίτερα υψηλούς δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού, 

γεγονός που υποδεικνύει αυξημένη ικανότητα για αξιοποίηση των στοιχείων του 

ενεργητικού της. Η μείωση το 2015 οφείλεται σε μειωμένες πωλήσεις, γεγονός που 

αποδίδεται σε παράγοντες που αναλύθηκαν ανωτέρω.  

5.1.5 Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού (ROA) 

 Ο αριθμοδείκτης αυτός μετρά την ικανότητα της διοίκησης της επιχείρησης να 

χρησιμοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία με σκοπό την πραγματοποίηση κερδών και 

επιτρέπει την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της. Με το δείκτη 

αυτό, ο αναλυτής μπορεί να γνωρίζει εάν υπάρχει ή όχι υπερεπένδυση στην οικονομική 

μονάδα. Υψηλός δείκτης φανερώνει εντατική χρησιμοποίηση των στοιχείων του 

ενεργητικού της επιχείρησης. 

Πίνακας 7: Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού 

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού =  

2012 2013 2014 2015 

 = 3,04%  = -0,19%  = -3,45  = 7,98% 
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 Παρατηρούμε ότι μετά από δύο χρονιές αρνητικού ROA, ο όμιλος επέστρεψε το 

2015 σε ιδιαίτερα ικανοποιητικό ποσοστό, αποτέλεσμα της ικανότητας της διοίκησης 

να προσαρμόζεται και να ανταποκρίνεται στα οικονομικά δεδομένα. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι παρά την σημαντική μείωση των πωλήσεων και τη μείωση του 

Δείκτη Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού, κατάφερε να αυξήσει το ROA.  

5.1.6 Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (ROΕ) 

 Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει το βαθμό αξιοποίησης των ιδίων κεφαλαίων από 

την επιχείρηση, με σκοπό τη δημιουργία κέρδους.  

Πίνακας 8: Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων 

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων =  

2012 2013 2014 2015 

 = 13,70%  = -0,87%  = -20,11%  = 33,95% 

 Η επιστροφή της ΜΟΕ στα κέρδη το 2015, είχε ως αποτέλεσμα την θεαματική 

αύξηση του δείκτη, γεγονός που αυξάνει και την εμπιστοσύνη των επενδυτών.  

5.1.7 Αριθμοδείκτης Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους  

 Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει το ποσοστό του καθαρού κέρδους που 

απολαμβάνει μία επιχείρηση από την πώληση προϊόντων. Υψηλός δείκτης φανερώνει 

επικερδή οικονομική μονάδα.  

Πίνακας 9: Αριθμοδείκτης Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους 

Αριθμοδείκτης Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους =  

2012 2013 2014 2015 

 = 1,06%  = 0,21%  = -1,19%  = 4,29% 

 

 Παρά τις μειωμένες πωλήσεις εντός του 2015, ο όμιλος επέστρεψε όχι μόνον σε 

θετικό πρόσημο περιθωρίου καθαρού κέρδους αλλά και σε αρκετά ικανοποιητική τιμή.  
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5.1.8 Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Ξένα Κεφάλαια  

 Ο αριθμοδείκτης αυτός χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί αν υπάρχει 

υπερδανεισμός σε μία επιχείρηση. Μέσα από τον συγκεκριμένο δείκτη εμφανίζεται η 

ασφάλεια που απολαμβάνουν οι δανειστές της επιχείρησης. Όταν ο δείκτης αυτός είναι 

μεγαλύτερος της μονάδας, τότε οι φορείς της επιχείρησης συμμετέχουν σε αυτή με 

περισσότερα κεφάλαια από ό,τι οι πιστωτές της.  

Πίνακας 10: Αριθμοδείκτης Ιδίων προς Ξένα Κεφάλαια 

Αριθμοδείκτης Ιδίων προς Ξένα Κεφάλαια =  

2012 2013 2014 2015 

 = 0,29  = 0,29  = 0,21  = 0,31 

 

 Προκύπτει ότι η εταιρία έχει υψηλό δανεισμό, αυξημένο μάλιστα κατά το 2015. 

Το δεδομένο αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχει υψηλή μόχλευση.  

5.1.9 Αριθμοδείκτης Κέρδη ανά Μετοχή (EPS)  

 Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει το ύψος των καθαρών κερδών που αντιστοιχεί σε 

κάθε μετοχή και επηρεάζεται τόσο από το συνολικό ύψος των κερδών όσο και από τον 

αριθμό των μετοχών της επιχείρησης. Ο δείκτης αυτός αντανακλά την κερδοφόρα 

δυναμικότητα της επιχείρησης, με βάση μία μετοχή της. Σημειώνεται ότι ο δείκτης 

αυτός πρέπει να χρησιμοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή στη σύγκριση μεταξύ 

επιχειρήσεων, καθώς οι τυχόν διαφορές είναι πολύ πιθανόν να οφείλονται στη διαφορά 

αριθμού μετοχών μεταξύ των επιχειρήσεων. 

Πίνακας 11: Αριθμοδείκτης Κέρδη ανά Μετοχή 

Αριθμοδείκτης Κέρδη ανά Μετοχή =  

2012 2013 2014 2015 

 = 0,71  = -0,04  = -0,75  = 1,85 
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 Μετά από δύο ζημιογόνες χρήσεις, ο όμιλος επέστρεψε το 2015 στην 

κερδοφορία, με τον δείκτη EPS να κινείται σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα, γεγονός 

που ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών. 

5.1.10 Αριθμοδείκτης Τιμή προς Κέρδη ανά Μετοχή (P/E)  

 Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές διαπραγματεύεται μία μετοχή τα 

κέρδη του προηγούμενου έτους στο χρηματιστήριο, ή αλλιώς πόσα ευρώ είναι 

διατεθειμένος να καταβάλει ένας επενδυτής για κάθε ευρώ κέρδους της επιχείρησης. 

Δεν υπάρχει ιδανικό ύψος για τον αριθμοδείκτη αυτό, καθώς η εμπιστοσύνη που 

δείχνουν οι επενδυτές σε κάθε επιχείρηση ως προς την ικανότητά της να πραγματοποιεί 

κέρδη ποικίλει ανάλογα με τον κλάδο και την αγορά. Για την αναζήτηση του δείκτη 

αυτού, θα χρησιμοποιηθεί στον αριθμητή η μέση τιμή κλεισίματος της μετοχής για το 

κάθε έτος (βλ. αναλυτικά Προσάρτημα, Τιμές κλεισίματος μετοχής Μότορ Όιλ, ΜΟΗ)) 

και στον παρονομαστή τα κέρδη ανά μετοχή, ως αυτά προέκυψαν από τον υπολογισμό 

του EPS.  

Πίνακας 12: Αριθμοδείκτης Τιμή προς Κέρδη ανά Μετοχή 

Αριθμοδείκτης Τιμή προς Κέρδη ανά Μετοχή =  

2012 2013 2014 2015 

 = 8,25  = ΔΥ  = ΔΥ  = 4,65 

 

 Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι για το 2015, η τιμή της μετοχής είναι 

αρκετά χαμηλή σε σχέση και με τα κέρδη που πραγματοποίησε. Θα υποστήριζε κανείς 

ότι η μετοχή είναι υποτιμημένη και πρόκειται να ακολουθήσει ανοδική πορεία το 2016, 

γεγονός που επιβεβαιώνεται από το ότι σήμερα (23-12-2016) η τιμή της μετοχής 

ανέρχεται σε 13,40€.   

5.1.11 Αριθμοδείκτης Εσωτερική Αξία Μετοχής (Book Value)  

 Ο αριθμοδείκτης αυτός προκύπτει διαιρώντας το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων 

μίας επιχείρησης με τον αριθμό των μετοχών της σε κυκλοφορία. Σημειώνεται ότι η 

εσωτερική αξία δεν χρησιμοποιείται από την πλειοψηφία των επιχειρήσεων διότι η αξία 

των περιουσιακών στοιχείων δεν προσδιορίζεται από την αξία τους, όπως αυτή 
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αναγράφεται στα βιβλία της επιχείρησης, αλλά με βάση την κερδοφόρα δυναμική τους. 

Επίσης, η αξία των περιουσιακών στοιχείων αναφέρεται σε ιστορικές τιμές και δεν 

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.  

Πίνακας 13: Αριθμοδείκτης Εσωτερική Αξία Μετοχής 

Αριθμοδείκτης Εσωτερική Αξία Μετοχής =  

2012 2013 2014 2015 

 = 5,15  = 4,71  = 3,73  = 5,45 

 

 Παρατηρούμε ότι η εσωτερική αξία της μετοχής είναι σε κάθε χρονιά μικρότερη 

από τη χρηματιστηριακή της αξία, γεγονός το οποίο υποδεικνύει ότι η διοίκηση 

προβαίνει σε ικανοποιητική αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, ώστε να δίνεται 

μία έντονη δυναμική.  

5.2 Αποτίμηση βάσει μεθόδου προεξόφλησης ελεύθερων ταμιακών ροών στην 

επιχείρηση 

5.2.1 Υπολογισμός WACC 

Ως και ανωτέρω αναφέραμε, το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου WACC είναι 

ο σταθμισμένος μέσος όρος των μετά φόρων απαιτούμενων ποσοστών απόδοσης για το 

χρέος και τα Ίδια Κεφάλαια, και οι σταθμίσεις είναι ανάλογες της συνολικής αξίας 

αγοράς της επιχείρησης από κάθε πηγή. Ειδικότερα:
 

WACC = (1 )e d
E Dr r t

E D E D
  

 
 

όπου,  Ε = σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων 

D = σύνολο των Ξένων Κεφαλαίων 

re = κόστος των Ιδίων Κεφαλαίων 

rd = κόστος των Ξένων Κεφαλαίων 

t = φορολογικός συντελεστής 
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5.2.1.1 Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων 

 Για τον υπολογισμό του κόστους ιδίων κεφαλαίων μίας επιχείρησης θα 

εφαρμόσουμε το CAPM: 

E(r) = Rf + β (Rm – Rf) 

 Το Rf που είναι το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου, είναι στην πράξη το ελάχιστο 

επιτόκιο βάσης της αγοράς. Έχει επικρατήσει, ώστε ακίνδυνη επένδυση να θεωρείται η 

επένδυση σε κρατικά ομόλογα. Για την ελληνική αγορά λαμβάνεται υπόψη το επιτόκιο 

του 10ετούς κρατικού ομολόγου, το οποίο το τελευταίο έτος έχει κυμανθεί ως εξής: 

Διάγραμμα 11: Επιτόκιο 10ετούς κρατικού ομολόγου 

 

Πηγή: https://www.bloomberg.com/quote/GGGB10YR:IND 

 Παρατηρούμε ότι από το Φεβρουάριο 2016 οπότε και το επιτόκιο είχε φτάσει 

στο 11,57%, ακολουθήθηκε μία πτωτική πορεία, ένδειξη της σταδιακά 

αποκαθιστάμενης εμπιστοσύνης των αγορών στην ελληνική οικονομία. Είναι 

χαρακτηριστικό από τα χαμηλά έτους στις 2/12 οπότε και η απόδοση είχε φτάσει στο 

6,49%, στις 23/12 έφτασε στο 7,32%. Η αύξηση αυτή, σε τόσο σύντομο χρονικό 

διάστημα, οφείλεται στην καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης, 

γεγονός που αποδεικνύει τη ρευστότητα της οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα.  
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 Ο συντελεστής β της μετοχής ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (MOH) ανέρχεται (στις 23-12-2016) 

στο 0,86 σύμφωνα με τους Financial Times.2 Το γεγονός ότι είναι κάτω από τη μονάδα, 

υποδεικνύει αμυντική μετοχή, σχετικά μη ευάλωτη σε αλλαγές του γενικού δείκτη 

τιμών.  

 Η μέση απόδοση της αγοράς Rm ανέρχεται σε ποσοστό 11,48%.3  

 Επομένως, σύμφωνα με το CAPM: 

E(r) = Rf + β (Rm – Rf) 

E(r) = 0,073+ 0,86 (0,1148 – 0,073) 

E(r) = 0,1089 ή 10,89% 

5.2.1.2 Κόστος Ξένων Κεφαλαίων 

 Για τον υπολογισμό του κόστους ξένων κεφαλαίων, που είναι το κόστος με το 

οποίο μία εταιρία δανείζεται από τους πιστωτές της ώστε να ανταπεξέλθει στις 

υποχρεώσεις της, έχουμε τον ακόλουθο τύπο. Και εδώ, τα δεδομένα λαμβάνονται από 

τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου για το 2015: 

 

 

 

  

 Επίσης, απαραίτητο στοιχείο για τον υπολογισμό του WACC είναι ο 

προσδιορισμός του ποσοστού των ιδίων και ξένων κεφαλαίων στον όμιλο.  

 

 

 

 

                                                             
2 https://markets.ft.com/data/equities/tearsheet/summary?s=MOH:ATH 
3 http://www.market-risk-premia.com/gr.html 
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Πίνακας 14: Μέσο ποσοστό ιδίων κεφαλαίων Μότορ Όιλ 2011-2015 

ΜΕΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 548 571 522 413 604 

Σύνολο Παθητικού 2.566 2.570 2.343 2.408 2.568 

Ποσοστό % 21,4 22,2 22,3 17,2 23,5 

  Μέσος όρος ποσοστού 5ετίας: 21,3% (ποσά σε εκ. Ευρώ) 

 

Πίνακας 15: Μέσο ποσοστό ξένων κεφαλαίων Μότορ Όιλ 2011-2015 

ΜΕΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Σύνολο Υποχρεώσεων 2.018 1.999 1.821 1.995 1.964 

Σύνολο Παθητικού 2.566 2.570 2.343 2.408 2.568 

Ποσοστό % 78,6 77,8 77,7 82,8 76,5 

  Μέσος όρος ποσοστού 5ετίας: 78,7% (ποσά σε εκ. Ευρώ) 

 Επομένως, στον τύπο: 

WACC = (1 )e d
E Dr r t

E D E D
  

   

= 21,3% 

= 78,7% 

re= 10,89% 

rd= 7,90% 

t= 29% 

WACC = 0,1089 x 0,213 + 0,079 x 0,787 x (1-0,29) 

WACC = 0,067 ή 6,7% 
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5.2.2 Προβλεπόμενες Ταμιακές Ροές 

 Για τον υπολογισμό των ελεύθερων ταμιακών ροών, ανατρέχουμε στους τύπους 

που αναλύσαμε ανωτέρω, ώστε: 

FCF = OCF – Capex  

ή 

FCF = ΕΒΙΤ (1 – t) 
+ Αποσβέσεις 

± Μεταβολές στο Κεφάλαιο Κίνησης 
– Κεφαλαιουχικές δαπάνες 

 

Για το 2015,  EBIT = 390.5624 

  Αποσβέσεις = 100.292 

  Μεταβολή στο Κεφάλαιο Κίνησης = -148.641 

  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες = 88.914 

ώστε FCFF2015 = 140.036 

 Για να υπολογίσουμε τις εκτιμώμενες ελεύθερες ταμιακές ροές στην επιχείρηση 

για τα επόμενα έτη, προβαίνουμε σε ορισμένες παραδοχές. Ειδικότερα, η Μότορ Όιλ, 

παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών της το 2015, για λόγους που ανωτέρω 

αναλύσαμε, κατάφερε εν τούτοις να αυξήσει τον όγκο πωλήσεων τόσο του εσωτερικού 

κατά 6,28% όσο και του εξωτερικού κατά 3,24% (βλ. και ανωτέρω Εικόνα 1), ενώ 

σύμφωνα με την οικονομική έκθεση για το 2015 αναμένεται ακόμα μεγαλύτερος 

ρυθμός ανάπτυξης για τις πωλήσεις στο εξωτερικό, κυρίως λόγω της εξωστρεφούς 

δραστηριότητας του ομίλου. Έτσι, βάσιμα υποθέτουμε ρυθμό ανάπτυξης της 

επιχείρησης g1 για το 2016 ίσο με 6,0%, g2 για το 2017 ίσο με 6,5 %, g3 για το 2018 ίσο 

με 7,0%, g4 για το 2019 ίσο με 6,0%, g5 για το 2020 ίσο με 5,5%. Επίσης, υποθέτουμε 

τον ίδιο ως άνω ρυθμό g για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, τις αποσβέσεις και τις 

μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης. Για τον υπολογισμό της υπολειμματικής αξίας, 

δηλαδή μετά το 2020, παίρνουμε σταθερό g ίσο με 2,0%, καθώς αυτός είναι και ο 

                                                             
4 Βλ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ», 2015, 

ποσά σε χιλ. Ευρώ 
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ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης που προβλέπεται για την Ελλάδα.5 Έτσι, προκύπτει ο κάτωθι 

πίνακας: 

Πίνακας 16: Εκτίμηση ελεύθερων ταμιακών ροών Μότορ Όιλ 2016-2020 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e 

ΕΒΙΤ 413.996 440.905 471.769 500.075 527.579 

-φόρος εισοδήματος 29% 29% 29% 29% 29% 

= καθαρά κέρδη μετά φόρου 293.937 313.043 334.956 355.053 374.581 

- κεφαλαιουχικές δαπάνες 94.249 100.375 107.401 113.845 120.107 

+ αποσβέσεις 106.310 113.220 121.145 128.414 135.476 

- μεταβολή στο κεφάλαιο 

κίνησης  

157.559 167.801 179.547 190.320 200.787 

FCFF 148.439 158.087 169.153 179.302 189.163 

 

 

Για τον υπολογισμό της Υπολειμματικής Αξίας θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο: 

 

 

 

όπου CF είναι η ταμιακή ροή στο έτος 2020, r είναι το επιτόκιο προεξόφλησης WACC 

και g ο ρυθμός ανάπτυξης 2,0% που υποθέσαμε. Έτσι: 

 

 

 

                                                             
5 http://www.tradingeconomics.com/greece/gdp-growth/forecast 
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 Για να βρούμε την αξία της εταιρίας θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο: 

Firm Value =
1 (1 )

n
t

t
t

FCFF
WACC




 

ώστε 

Firm Value =  

Firm Value = 3.660.691,44 

και Equity Value = Firm Value – Debt Value  

Equity Value = 3.660.691,44 – 1.964.224
 

Equity Value = 1.696.467,44
 

 Κατόπιν, πρέπει να διαιρέσουμε την ανωτέρω αξία με τον αριθμό των σε 

κυκλοφορία μετοχών (110.782.980), ώστε η πραγματική αξία της μετοχής είναι 15,31€.  

5.3 Σχολιασμός τιμής μετοχής 

 Η μέθοδος αποτίμησης της αξίας της μετοχής της ΜΟΕ με τη μέθοδο των 

προεξοφλημένων ελεύθερων ταμιακών ροών στην επιχείρηση (FCFF) έδειξε ότι η 

δίκαιη τιμή της μετοχής είναι 15,31€. Η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής σήμερα 

(23-12-2016) ανέρχεται στο ποσό των 13,40€, ώστε η μετοχή είναι υποτιμημένη.  

 Πρέπει να σημειωθεί ότι η επιστροφή της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ σε σημαντικά κέρδη 

εντός του 2015, είχε άμεση επίπτωση στην διαμόρφωση της αξίας της μετοχής. Βάσει 

των προβλέψεων, η άνοδος της τιμής της μετοχής θα συνεχίσει.  

 Η τιμή της μετοχής στην οποία καταλήξαμε κρίνεται μάλλον σωστή, 

συγκρινόμενη και με τις τιμές στόχους στις οποίες έχουν καταλήξει εταιρίες 

αναλύσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Piraeus Securities, η τιμή στόχος ανέρχεται 

στα 16,60€, σύμφωνα με την IBG ανέρχεται στα 15,00€, σύμφωνα με την Credit Suisse 

στα 16,50€, ενώ σύμφωνα με την Berenberg στα 16,00€. Προκύπτει, επομένως, η τιμή 

στην οποία η παρούσα ανάλυση κατέληξε, είναι εντός του εύρους των τιμών στόχων 

των εταιριών αναλύσεων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Παρά την πτωτική πορεία του κύκλου εργασιών εντός του 2015, εν μέρει 

οφειλόμενη στον περιορισμό του διαθέσιμου εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών 

και εν μέρει στην υπερφορολόγηση των καυσίμων, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ κατάφερε να 

βελτιώσει κατά πολύ την αποδοτικότητά της. Η αυξανόμενη βαρύτητα που θέτει στις 

εξαγωγικές της δραστηριότητες, της επέτρεψαν να επιστρέψει στην κερδοφορία και να 

σημειώσει σημαντική ανάκαμψη.  

 Τη σημαντική βελτίωση της ρευστότητας της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ μαρτυρούν οι 

εντυπωσιακά βελτιωμένοι δείκτες γενικής και άμεσης ρευστότητας. Επίσης, η 

αποδοτικότητα βελτιώθηκε δραστικά, ώστε ο δείκτης ROA εντός του 2015 έφτασε στο 

7,98% από αρνητικό πρόσημο την προηγούμενη χρονιά και ο ROE σε ποσοστό 33,95% 

από -20,11% εντός του 2014. Αντίστοιχα, σημαντική αύξηση σημείωση και ο δείκτης 

περιθωρίου καθαρού κέρδους που ανήλθε στο τέλος του 2015 στο 4,29%.  

 Όλα αυτά είχαν άμεση συνέπεια στην χρηματιστηριακή αξία της μετοχής, 

καθώς οι βελτιωμένες επιδόσεις προσέλκυσαν και το ενδιαφέρον των επενδυτών. Μέσα 

σε ένα μόλις έτος η τιμή της μετοχής σημείωσε αύξηση ποσοστού 36,73%, 

«ανεβαίνοντας» από 9,80€ στα 13,40€ την 23-12-2016.  

 Μέσω της μεθόδου αποτίμησης αξίας μετοχής επί τη βάσει των 

προεξοφλημένων ελεύθερων ταμιακών ροών στην επιχείρηση (FCFF), που επιλέχθηκε 

για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, η δίκαιη τιμή της μετοχής προσδιορίστηκε στο 

ποσό των 15,31€. Η τιμή αυτή είναι ανώτερη της τρέχουσας χρηματιστηριακής, ώστε η 

μετοχή κρίνεται υποτιμημένη. Σημειώνεται ότι η τιμή αυτή είναι σε πλήρη αντιστοιχία 

και με τις τιμές στόχους εταιριών αναλύσεων.  

 Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ έχει καταφέρει τα εντυπωσιακά 

ανωτέρω αποτελέσματα μέσα σε ένα κλίμα έντονης οικονομικής ανασφάλειας και 

πολιτικής αστάθειας. Το στοίχημα που καλείται να κερδίσει τις επόμενες χρονιές είναι 

η εκμετάλλευση της ισχυρής της θέσης στην εγχώρια αγορά και η διεκδίκηση 

σημαντικού τμήματος από την επαναδραστηριοποίηση κατασκευών δημοσίων έργων 

και οδικών αξόνων καθώς και η παρουσία της στην εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.  
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Οικονομικές Καταστάσεις έτους 2014 
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Οικονομικές Καταστάσεις έτους 2013 
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Οικονομικές Καταστάσεις έτους 2012 
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Οικονομικές Καταστάσεις έτους 2011 
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Τιμές κλεισίματος μετοχής ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (MOH) 
 

Ημερομηνία 
Τιμή 
(€) Ημερομηνία 

Τιμή 
(€) Ημερομηνία 

Τιμή 
(€) Ημερομηνία 

Τιμή 
(€) 

2/1/2015 6,53 2/1/2014 8,45 2/1/2013 8,48 2/1/2012 5,78 
5/1/2015 6,06 3/1/2014 8,34 3/1/2013 8,36 3/1/2012 5,8 
7/1/2015 5,77 7/1/2014 8,58 4/1/2013 8,26 4/1/2012 5,62 
8/1/2015 5,66 8/1/2014 8,84 7/1/2013 8,37 5/1/2012 5,5 
9/1/2015 5,74 9/1/2014 8,78 8/1/2013 8,34 9/1/2012 5,22 
12/1/2015 6,12 10/1/2014 8,71 9/1/2013 8,23 10/1/2012 4,94 
13/1/2015 6,55 13/1/2014 8,85 10/1/2013 8,24 11/1/2012 5 
14/1/2015 6,1 14/1/2014 8,71 11/1/2013 8,41 12/1/2012 5,07 
15/1/2015 6,03 15/1/2014 8,95 14/1/2013 8,65 13/1/2012 5,1 
16/1/2015 6,06 16/1/2014 8,88 15/1/2013 8,44 16/1/2012 5,06 
19/1/2015 6,15 17/1/2014 8,92 16/1/2013 8,3 17/1/2012 5,1 
20/1/2015 6,2 20/1/2014 8,83 17/1/2013 8,3 18/1/2012 5,1 
21/1/2015 6,09 21/1/2014 8,52 18/1/2013 8,8 19/1/2012 5,28 
22/1/2015 6 22/1/2014 8,5 21/1/2013 8,6 20/1/2012 5,42 
23/1/2015 6,35 23/1/2014 8,55 22/1/2013 8,68 23/1/2012 5,64 
26/1/2015 6,49 24/1/2014 8,38 23/1/2013 8,51 24/1/2012 5,51 
27/1/2015 6,9 27/1/2014 8,16 24/1/2013 8,44 25/1/2012 5,64 
28/1/2015 6,1 28/1/2014 8,08 25/1/2013 8,79 26/1/2012 5,82 
29/1/2015 5,95 29/1/2014 8,03 28/1/2013 9 27/1/2012 5,7 
30/1/2015 6 30/1/2014 8,36 29/1/2013 8,82 30/1/2012 5,78 
2/2/2015 6,2 31/1/2014 8,54 30/1/2013 8,71 31/1/2012 5,95 
3/2/2015 7,1 3/2/2014 8,76 31/1/2013 8,5 1/2/2012 5,88 
4/2/2015 7,1 4/2/2014 8,82 1/2/2013 8,38 2/2/2012 5,77 
5/2/2015 6,9 5/2/2014 9,08 4/2/2013 8,44 3/2/2012 5,76 
6/2/2015 7,09 6/2/2014 9 5/2/2013 8,52 6/2/2012 5,59 
9/2/2015 6,84 7/2/2014 9 6/2/2013 8,65 7/2/2012 5,6 
10/2/2015 7,16 10/2/2014 8,99 7/2/2013 8,9 8/2/2012 5,69 
11/2/2015 6,82 11/2/2014 8,84 8/2/2013 8,88 9/2/2012 6,09 
12/2/2015 7,13 12/2/2014 9 11/2/2013 8,9 10/2/2012 6 
13/2/2015 7,25 13/2/2014 9 12/2/2013 8,99 13/2/2012 6,2 
16/2/2015 7,05 14/2/2014 9,02 13/2/2013 9,15 14/2/2012 6,14 
17/2/2015 7,25 17/2/2014 8,85 14/2/2013 9,25 15/2/2012 5,8 
18/2/2015 7,2 18/2/2014 8,85 15/2/2013 9,34 16/2/2012 5,69 
19/2/2015 7 19/2/2014 8,8 18/2/2013 9,08 17/2/2012 5,87 
20/2/2015 6,9 20/2/2014 8,9 19/2/2013 9,09 20/2/2012 5,89 
24/2/2015 7,39 21/2/2014 8,85 20/2/2013 8,88 21/2/2012 5,76 
25/2/2015 7,7 24/2/2014 8,86 21/2/2013 8,44 22/2/2012 5,5 
26/2/2015 7,78 25/2/2014 9,02 22/2/2013 8,67 23/2/2012 5,63 
27/2/2015 8 26/2/2014 9,26 25/2/2013 8,52 24/2/2012 5,53 
2/3/2015 7,72 27/2/2014 9,14 26/2/2013 8,52 28/2/2012 5,4 
3/3/2015 7,6 28/2/2014 9,49 27/2/2013 8,66 29/2/2012 5,3 
4/3/2015 7,25 4/3/2014 9,78 28/2/2013 8,89 1/3/2012 5,4 
5/3/2015 7,52 5/3/2014 9,86 1/3/2013 8,76 2/3/2012 5,35 
6/3/2015 7,45 6/3/2014 9,86 4/3/2013 8,58 5/3/2012 5,31 
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9/3/2015 7,07 7/3/2014 10,07 5/3/2013 8,44 6/3/2012 5,38 
10/3/2015 7 10/3/2014 10 6/3/2013 8,52 7/3/2012 5,39 
11/3/2015 7 11/3/2014 10 7/3/2013 8,1 8/3/2012 5,61 
12/3/2015 6,9 12/3/2014 10,09 8/3/2013 8,31 9/3/2012 5,58 
13/3/2015 6,75 13/3/2014 10,1 11/3/2013 8,21 12/3/2012 5,53 
16/3/2015 6,79 14/3/2014 9,82 12/3/2013 8,5 13/3/2012 5,51 
17/3/2015 7 17/3/2014 10,19 13/3/2013 8,84 14/3/2012 5,55 
18/3/2015 6,9 18/3/2014 10,27 14/3/2013 8,57 15/3/2012 5,57 
19/3/2015 6,69 19/3/2014 10,25 15/3/2013 8,42 16/3/2012 5,65 
20/3/2015 6,59 20/3/2014 10,18 19/3/2013 8,17 19/3/2012 5,86 
23/3/2015 6,79 21/3/2014 9,75 20/3/2013 7,84 20/3/2012 6,02 
24/3/2015 7,19 24/3/2014 9,55 21/3/2013 7,61 21/3/2012 6 
26/3/2015 7,1 26/3/2014 9,3 22/3/2013 7,54 22/3/2012 6,12 
27/3/2015 7,22 27/3/2014 9,25 26/3/2013 7,25 23/3/2012 6,21 
30/3/2015 7 28/3/2014 9,38 27/3/2013 7,25 26/3/2012 6,22 
31/3/2015 6,9 31/3/2014 9,5 28/3/2013 7,58 27/3/2012 6,19 
1/4/2015 6,78 1/4/2014 9,75 2/4/2013 7,53 28/3/2012 6,25 
2/4/2015 6,82 2/4/2014 9,79 3/4/2013 7,54 29/3/2012 6,2 
7/4/2015 6,91 3/4/2014 9,63 4/4/2013 7,6 30/3/2012 6,1 
8/4/2015 6,64 4/4/2014 9,74 5/4/2013 7,6 2/4/2012 6,07 
9/4/2015 6,74 7/4/2014 9,59 8/4/2013 7,55 3/4/2012 5,98 
14/4/2015 7,24 8/4/2014 9,34 9/4/2013 7,72 4/4/2012 5,98 
15/4/2015 7,22 9/4/2014 9,13 10/4/2013 8,12 5/4/2012 5,95 
16/4/2015 7,5 10/4/2014 8,9 11/4/2013 8,29 10/4/2012 6,05 
17/4/2015 7,18 11/4/2014 8,95 12/4/2013 8,25 11/4/2012 6,16 
20/4/2015 7,23 14/4/2014 8,4 15/4/2013 8,4 12/4/2012 6,2 
21/4/2015 7,2 15/4/2014 8,38 16/4/2013 8,25 17/4/2012 6,3 
22/4/2015 7,25 16/4/2014 8,7 17/4/2013 8,34 18/4/2012 6,29 
23/4/2015 7,3 17/4/2014 8,87 18/4/2013 8,5 19/4/2012 6,28 
24/4/2015 7,1 22/4/2014 8,9 19/4/2013 8,31 20/4/2012 6,26 
27/4/2015 7,49 23/4/2014 8,75 22/4/2013 8,35 23/4/2012 6,24 
28/4/2015 8,2 24/4/2014 8,8 23/4/2013 8,35 24/4/2012 6,2 
29/4/2015 8 25/4/2014 8,85 24/4/2013 8,18 25/4/2012 6,2 
30/4/2015 7,8 28/4/2014 8,65 25/4/2013 8,45 26/4/2012 6,25 
4/5/2015 7,84 29/4/2014 8,47 26/4/2013 8,26 27/4/2012 6,19 
5/5/2015 7,92 30/4/2014 9,08 29/4/2013 8,26 30/4/2012 6,2 
6/5/2015 8 2/5/2014 8,98 30/4/2013 8,38 2/5/2012 6,21 
7/5/2015 8,52 5/5/2014 8,65 2/5/2013 8,44 3/5/2012 6,21 
8/5/2015 8,3 6/5/2014 8,34 8/5/2013 8,7 4/5/2012 6,12 
11/5/2015 8 7/5/2014 8,79 9/5/2013 8,7 7/5/2012 5,69 
12/5/2015 8,16 8/5/2014 9,06 10/5/2013 8,6 8/5/2012 5,7 
13/5/2015 8,05 9/5/2014 8,94 13/5/2013 8,75 9/5/2012 5,7 
14/5/2015 8,35 12/5/2014 8,56 14/5/2013 8,85 10/5/2012 5,97 
15/5/2015 8,2 13/5/2014 8,32 15/5/2013 9,1 11/5/2012 5,8 
18/5/2015 8,55 14/5/2014 8,3 16/5/2013 9,1 14/5/2012 5,7 
19/5/2015 8,6 15/5/2014 8,11 17/5/2013 9,15 15/5/2012 5,52 
20/5/2015 8,56 16/5/2014 8,04 20/5/2013 9,15 16/5/2012 5,3 
21/5/2015 8,65 19/5/2014 7,71 21/5/2013 9,14 17/5/2012 5,07 
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22/5/2015 8,35 20/5/2014 7,91 22/5/2013 9,12 18/5/2012 5 
25/5/2015 8,26 21/5/2014 8,15 23/5/2013 8,55 21/5/2012 4,75 
26/5/2015 8,55 22/5/2014 8,13 24/5/2013 8,6 22/5/2012 4,34 
27/5/2015 8,4 23/5/2014 8,15 27/5/2013 8,66 23/5/2012 4,25 
28/5/2015 8,4 26/5/2014 8,21 28/5/2013 8,5 24/5/2012 3,82 
29/5/2015 8,25 27/5/2014 8,45 29/5/2013 8,07 25/5/2012 3,8 
2/6/2015 7,95 28/5/2014 8,58 30/5/2013 7,86 28/5/2012 4,25 
3/6/2015 8,1 29/5/2014 8,27 31/5/2013 7,76 29/5/2012 4,45 
4/6/2015 8,15 30/5/2014 8,3 3/6/2013 8,4 30/5/2012 4,36 
5/6/2015 7,9 2/6/2014 8,5 4/6/2013 7,96 31/5/2012 4,6 
8/6/2015 7,5 3/6/2014 8,3 5/6/2013 7,82 1/6/2012 4,35 
9/6/2015 7,82 4/6/2014 8,25 6/6/2013 7,76 5/6/2012 4,05 
10/6/2015 8,1 5/6/2014 8,35 7/6/2013 7,95 6/6/2012 4,14 
11/6/2015 8,47 6/6/2014 8,7 10/6/2013 7,66 7/6/2012 4,1 
12/6/2015 8,1 10/6/2014 8,45 11/6/2013 7,45 8/6/2012 4,12 
15/6/2015 8,09 11/6/2014 8,35 12/6/2013 6,95 11/6/2012 4,15 
16/6/2015 7,4 12/6/2014 8,32 13/6/2013 7,25 12/6/2012 4,1 
17/6/2015 6,86 13/6/2014 8,13 14/6/2013 7,54 13/6/2012 4,12 
18/6/2015 7,14 16/6/2014 8,02 17/6/2013 7,55 14/6/2012 4,29 
19/6/2015 7,27 17/6/2014 8,07 18/6/2013 7,55 15/6/2012 4,5 
22/6/2015 7,9 18/6/2014 8,02 19/6/2013 7,73 18/6/2012 4,7 
23/6/2015 8,46 19/6/2014 8,26 20/6/2013 7,7 19/6/2012 5,05 
24/6/2015 8,31 20/6/2014 8,25 21/6/2013 7,68 20/6/2012 5 
25/6/2015 8,39 23/6/2014 8,12 25/6/2013 7,52 21/6/2012 5,18 
26/6/2015 8,5 24/6/2014 8 26/6/2013 7,44 22/6/2012 5,31 
3/8/2015 7,93 25/6/2014 7,9 27/6/2013 7,44 25/6/2012 4,99 
4/8/2015 8,64 26/6/2014 7,81 28/6/2013 7,31 26/6/2012 5,15 
5/8/2015 8,26 27/6/2014 7,6 1/7/2013 7,4 27/6/2012 5,18 
6/8/2015 8,58 30/6/2014 7,74 2/7/2013 7,38 28/6/2012 5,11 
7/8/2015 8,57 1/7/2014 7,91 3/7/2013 7,39 29/6/2012 5,4 
10/8/2015 8,55 2/7/2014 8,1 4/7/2013 7,36 2/7/2012 5,2 
11/8/2015 8,8 3/7/2014 8,1 5/7/2013 7,4 3/7/2012 5,14 
12/8/2015 8,6 4/7/2014 8 8/7/2013 7,6 4/7/2012 5,22 
13/8/2015 8,79 7/7/2014 8,05 9/7/2013 7,6 5/7/2012 5,19 
14/8/2015 8,85 8/7/2014 7,83 10/7/2013 7,55 6/7/2012 5 
17/8/2015 9 9/7/2014 7,8 11/7/2013 7,26 9/7/2012 5,03 
18/8/2015 9,05 10/7/2014 7,76 12/7/2013 7,25 10/7/2012 4,92 
19/8/2015 9,2 11/7/2014 7,75 15/7/2013 7,27 11/7/2012 4,83 
20/8/2015 8,9 14/7/2014 7,81 16/7/2013 7,3 12/7/2012 4,78 
21/8/2015 8,7 15/7/2014 7,99 17/7/2013 7,4 13/7/2012 5 
24/8/2015 8,08 16/7/2014 7,83 18/7/2013 7,48 16/7/2012 5,08 
25/8/2015 8,64 17/7/2014 7,79 19/7/2013 7,64 17/7/2012 5,09 
26/8/2015 8,95 18/7/2014 7,53 22/7/2013 7,69 18/7/2012 5,08 
27/8/2015 8,9 21/7/2014 7,47 23/7/2013 7,66 19/7/2012 5,06 
28/8/2015 9,28 22/7/2014 7,56 24/7/2013 7,6 20/7/2012 5,24 
31/8/2015 9,3 23/7/2014 7,68 25/7/2013 7,5 23/7/2012 4,9 
1/9/2015 9,26 24/7/2014 7,94 26/7/2013 7,67 24/7/2012 4,98 
2/9/2015 9,33 25/7/2014 8,29 29/7/2013 7,67 25/7/2012 4,83 
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3/9/2015 9,39 28/7/2014 8,15 30/7/2013 7,62 26/7/2012 4,74 
4/9/2015 9,01 29/7/2014 8,15 31/7/2013 7,63 27/7/2012 4,74 
7/9/2015 9 30/7/2014 8,24 1/8/2013 7,66 30/7/2012 4,76 
8/9/2015 8,9 31/7/2014 8,05 2/8/2013 7,7 31/7/2012 4,8 
9/9/2015 9,15 1/8/2014 7,75 5/8/2013 7,68 1/8/2012 4,81 
10/9/2015 9,25 4/8/2014 8,2 6/8/2013 7,68 2/8/2012 4,84 
11/9/2015 9,14 5/8/2014 7,85 7/8/2013 7,69 3/8/2012 4,85 
14/9/2015 9,2 6/8/2014 7,65 8/8/2013 8,04 6/8/2012 4,8 
15/9/2015 9,49 7/8/2014 7,54 9/8/2013 8,09 7/8/2012 4,82 
16/9/2015 9,76 8/8/2014 7,22 12/8/2013 8,1 8/8/2012 4,66 
17/9/2015 10,05 11/8/2014 7,2 13/8/2013 8,04 9/8/2012 4,6 
18/9/2015 10,14 12/8/2014 7,2 14/8/2013 7,9 10/8/2012 4,66 
21/9/2015 10,45 13/8/2014 7,69 16/8/2013 8 13/8/2012 4,71 
22/9/2015 10,09 14/8/2014 7,72 19/8/2013 7,69 14/8/2012 4,7 
23/9/2015 10 18/8/2014 7,84 20/8/2013 7,42 16/8/2012 4,67 
24/9/2015 10,38 19/8/2014 7,99 21/8/2013 7,44 17/8/2012 4,69 
25/9/2015 10,5 20/8/2014 7,82 22/8/2013 7,44 20/8/2012 4,83 
28/9/2015 10,22 21/8/2014 8 23/8/2013 7,65 21/8/2012 4,94 
29/9/2015 10 22/8/2014 8,04 26/8/2013 7,46 22/8/2012 4,85 
30/9/2015 10,8 25/8/2014 8,1 27/8/2013 7,22 23/8/2012 4,87 
1/10/2015 10,89 26/8/2014 8,1 28/8/2013 7,06 24/8/2012 4,93 
2/10/2015 10,78 27/8/2014 8,1 29/8/2013 7,05 27/8/2012 4,9 
5/10/2015 10,77 28/8/2014 8,09 30/8/2013 7,06 28/8/2012 4,85 
6/10/2015 10,77 29/8/2014 8,19 2/9/2013 7,24 29/8/2012 4,8 
7/10/2015 10,85 1/9/2014 7,94 3/9/2013 7,24 30/8/2012 4,7 
8/10/2015 10,7 2/9/2014 8,05 4/9/2013 7,1 31/8/2012 4,76 
9/10/2015 10,29 3/9/2014 7,85 5/9/2013 7,26 3/9/2012 4,81 
12/10/2015 10,08 4/9/2014 7,81 6/9/2013 7,32 4/9/2012 4,92 
13/10/2015 10,1 5/9/2014 8,17 9/9/2013 7,6 5/9/2012 5,15 
14/10/2015 10,09 8/9/2014 8,05 10/9/2013 7,7 6/9/2012 5,23 
15/10/2015 10,3 9/9/2014 8,03 11/9/2013 7,66 7/9/2012 5,6 
16/10/2015 10,3 10/9/2014 8,25 12/9/2013 7,7 10/9/2012 5,72 
19/10/2015 10,24 11/9/2014 8,3 13/9/2013 7,67 11/9/2012 5,57 
20/10/2015 10,3 12/9/2014 8,38 16/9/2013 7,52 12/9/2012 5,75 
21/10/2015 10,34 15/9/2014 8,2 17/9/2013 7,65 13/9/2012 5,64 
22/10/2015 10,69 16/9/2014 8,01 18/9/2013 7,64 14/9/2012 5,55 
23/10/2015 10,95 17/9/2014 8,05 19/9/2013 7,9 17/9/2012 5,76 
26/10/2015 11,01 18/9/2014 7,65 20/9/2013 7,74 18/9/2012 6 
27/10/2015 11,2 19/9/2014 7,97 23/9/2013 7,63 19/9/2012 6,2 
29/10/2015 11,35 22/9/2014 8,05 24/9/2013 7,76 20/9/2012 6,32 
30/10/2015 11,19 23/9/2014 7,81 25/9/2013 7,79 21/9/2012 6,82 
2/11/2015 11,5 24/9/2014 7,85 26/9/2013 7,85 24/9/2012 6,18 
3/11/2015 11,5 25/9/2014 7,61 27/9/2013 7,85 25/9/2012 6,24 
4/11/2015 11,47 26/9/2014 7,5 30/9/2013 7,85 26/9/2012 6,18 
5/11/2015 11 29/9/2014 7,18 1/10/2013 7,76 27/9/2012 6,04 
6/11/2015 10,76 30/9/2014 6,9 2/10/2013 7,81 28/9/2012 6,04 
9/11/2015 10,72 1/10/2014 6,9 3/10/2013 7,9 1/10/2012 6,3 
10/11/2015 10,85 2/10/2014 7,08 4/10/2013 8,35 2/10/2012 6,77 



89 
 

11/11/2015 10,9 3/10/2014 6,98 7/10/2013 8,5 3/10/2012 6,99 
12/11/2015 10,48 6/10/2014 6,9 8/10/2013 8,45 4/10/2012 7,06 
13/11/2015 10,18 7/10/2014 6,9 9/10/2013 8,59 5/10/2012 7,03 
16/11/2015 10,18 8/10/2014 6,71 10/10/2013 8,91 8/10/2012 6,9 
17/11/2015 10,75 9/10/2014 6,8 11/10/2013 8,63 9/10/2012 6,69 
18/11/2015 11,4 10/10/2014 6,55 14/10/2013 8,55 10/10/2012 6,48 
19/11/2015 11,38 13/10/2014 6,6 15/10/2013 8,55 11/10/2012 6,97 
20/11/2015 11,15 14/10/2014 6,45 16/10/2013 8,5 12/10/2012 6,95 
23/11/2015 11,02 15/10/2014 6,22 17/10/2013 8,75 15/10/2012 6,9 
24/11/2015 11,07 16/10/2014 5,8 18/10/2013 8,81 16/10/2012 6,9 
25/11/2015 11,25 17/10/2014 6,46 21/10/2013 8,9 17/10/2012 6,9 
26/11/2015 11,25 20/10/2014 6,46 22/10/2013 8,75 18/10/2012 7 
27/11/2015 11,05 21/10/2014 6,7 23/10/2013 8,27 19/10/2012 7,02 
30/11/2015 10,52 22/10/2014 6,56 24/10/2013 8,38 22/10/2012 7,05 
1/12/2015 10,72 23/10/2014 6,39 25/10/2013 8,8 23/10/2012 6,7 
2/12/2015 10,6 24/10/2014 6,22 29/10/2013 8,34 24/10/2012 7 
3/12/2015 10,51 27/10/2014 5,8 30/10/2013 8,62 25/10/2012 6,92 
4/12/2015 10,55 29/10/2014 5,8 31/10/2013 8,78 26/10/2012 7 
7/12/2015 10,52 30/10/2014 5,57 1/11/2013 8,66 29/10/2012 6,85 
8/12/2015 10,4 31/10/2014 5,84 4/11/2013 8,5 30/10/2012 6,9 
9/12/2015 9,92 3/11/2014 5,93 5/11/2013 8,18 31/10/2012 6,71 
10/12/2015 10,3 4/11/2014 6,05 6/11/2013 8,45 1/11/2012 6,35 
11/12/2015 10,1 5/11/2014 6,1 7/11/2013 8,53 2/11/2012 6,65 
14/12/2015 10,04 6/11/2014 6,47 8/11/2013 8,4 5/11/2012 6,75 
15/12/2015 9,85 7/11/2014 6,15 11/11/2013 8,4 6/11/2012 6,91 
16/12/2015 10,4 10/11/2014 5,85 12/11/2013 8,13 7/11/2012 6,8 
17/12/2015 10,03 11/11/2014 5,69 13/11/2013 8,15 8/11/2012 6,9 
18/12/2015 10 12/11/2014 5,6 14/11/2013 8,25 9/11/2012 6,78 
21/12/2015 9,91 13/11/2014 5,75 15/11/2013 8,2 12/11/2012 6,73 
22/12/2015 9,84 14/11/2014 5,92 18/11/2013 8,34 13/11/2012 6,91 
23/12/2015 9,8 17/11/2014 5,91 19/11/2013 8,2 14/11/2012 6,71 
28/12/2015 10 18/11/2014 6,3 20/11/2013 8,1 15/11/2012 6,93 
29/12/2015 10 19/11/2014 6,48 21/11/2013 8,08 16/11/2012 6,99 
30/12/2015 10 20/11/2014 6,5 22/11/2013 8,2 19/11/2012 7,3 
31/12/2015 9,95 21/11/2014 6,6 25/11/2013 8,29 20/11/2012 7,44 

  
24/11/2014 6,69 26/11/2013 6,4 21/11/2012 7,39 

  
25/11/2014 6,4 27/11/2013 8,05 22/11/2012 7,41 

  
26/11/2014 6,6 28/11/2013 8,3 23/11/2012 7,67 

  
27/11/2014 6,32 29/11/2013 8,56 26/11/2012 7,86 

  
28/11/2014 6,69 2/12/2013 8,96 27/11/2012 8 

  
1/12/2014 6,69 3/12/2013 9,2 28/11/2012 7,91 

  
2/12/2014 6,98 4/12/2013 8,82 29/11/2012 8,12 

  
3/12/2014 7 5/12/2013 8,62 30/11/2012 7,61 

  
4/12/2014 7,22 6/12/2013 8,75 3/12/2012 7,8 

  
5/12/2014 7,9 9/12/2013 8,49 4/12/2012 7,86 

  
8/12/2014 7,64 10/12/2013 8,6 5/12/2012 7,83 

  
9/12/2014 7,04 11/12/2013 8,89 6/12/2012 8,2 

  
10/12/2014 6,76 12/12/2013 8,76 7/12/2012 8,16 
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11/12/2014 6,79 13/12/2013 8,59 10/12/2012 8,1 

  
12/12/2014 6,6 16/12/2013 8,52 11/12/2012 8,19 

  
15/12/2014 6,5 17/12/2013 8,53 12/12/2012 8,24 

  
16/12/2014 6,47 18/12/2013 8,52 13/12/2012 7,99 

  
17/12/2014 6,35 19/12/2013 8,57 14/12/2012 7,73 

  
18/12/2014 6,58 20/12/2013 8,2 17/12/2012 7,86 

  
19/12/2014 6,58 23/12/2013 8,02 18/12/2012 7,89 

  
22/12/2014 6,35 27/12/2013 8,19 19/12/2012 8 

  
23/12/2014 6,2 30/12/2013 8,12 20/12/2012 7,9 

  
29/12/2014 6 31/12/2013 8,22 21/12/2012 8,11 

  
30/12/2014 6,5 

  
27/12/2012 8,35 

  
31/12/2014 6,5 

  
28/12/2012 8,34 

      
31/12/2012 8,3 

 


