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Περίληψη (abstract) 
 

Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει και αναλύει την εταιρία Ελληνικά 

Πετρέλαια, μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες πετρελαιοειδών στη Νοτιανατολική 

Ευρώπη. Η παρουσία του Ομίλου στο εξωτερικό μέσα από τις εταιρίες όπως Hellenic 

Petreleum International AG, Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου LTD,  JUGOPETROL AD, 

EKO BULGARIA EAD, EKO SERBIA AD, ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΕ, ΟΚΤΑ ΑD 

Skopje, ΒΑΡΔΑΞ ΑΕ , επιβεβαιώνει τη σημαντική θέση που κατέχει στην εμπορία 

καύσιμων στη ΝΑ Ευρώπη. Με συνολικό δίκτυο 295 πρατήριων και τις εγκαταστάσεις 

της ΟΚΤΑ ( Σκόπια) προκύπτει ότι είναι ένας όμιλος με ισχυρές βάσεις που έχει 

πρωταγωνιστικό ρόλο στις ενεργειακές εξελίξεις τόσο στον χώρο της Ελλάδας όσο και 

στον ευρύτερο χώρο της Ευρώπης. 

Ένας από τους βασικούς στόχους της  διπλωματικής εργασίας είναι η προσπάθεια 

αποτίμησης της αξίας της εταιρίας και κατά συνέπεια της πραγματικής τιμής της, της 

<< δίκαιης >> τιμής της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι μετοχές της εταιρίας 

Ελληνικά Πετρέλαια διαπραγματεύονται στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου με 

τη μορφή Διεθνών Αποθετηρίων Εγγράφων (Global Depository Receipts-CDRS). 

Στο σκέλος της αποτίμησης εφαρμόζοντας την  μέθοδο αποτίμησης βάσει των 

ταμειακών ροών , επιχειρείται η εκτίμηση μιας δίκαιης τιμής της μετοχής για την 

εταιρία ΕΛΠΕ. Σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο  οικονομικό περιβάλλον και με την πολιτική 

αστάθεια να δημιουργεί προβληματισμούς για τις μελλοντικές εξελίξεις, η προσπάθεια 

αποτίμησης της αξίας της εταιρίας καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη. 

Κατάλληλο μοντέλο για την αποτίμηση της αξίας της μετοχής των ΕΛΠΕ, επιλέχθηκε 

το μοντέλο των ελεύθερων ταμειακών ροών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή 
 

Σκοπός της χρηματοοικονομικής ανάλυσης είναι ο προσδιορισμός των δυνατών και 

αδύνατων σημείων της επιχείρησης καθώς και η διαπίστωση του κατά πόσο είναι 

χρηματοοικονομικά ισχυρή και επικερδής η επιχείρηση. Η χρηματοοικονομική 

ανάλυση ασχολείται με τον υπολογισμό των κατάλληλων μεγεθών και σχέσεων, που 

είναι σημαντικές και χρήσιμες για τη λήψη οικονομικής φύσεως αποφάσεων που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς όφελος της επιχείρησης. Ένας από τους κύριους 

στόχους της είναι η αξιολόγηση της δυνατότητας η δυνατότητα επιβίωσης  και η 

αποδοτικότητα της επιχείρησης. Η τελευταία αποτελεί ένα  χρήσιμο εργαλείο έρευνας 

μέσω του οποίου μας δίνεται η ευκαιρία και η δυνατότητα να βγάλουμε χρήσιμα 

συμπεράσματα για τις ιδιότητες της επιχείρησης.  

Μέσω της χρηματοοικονομικής ανάλυσης μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μια 

SWOT ανάλυσης της εταιρίας, δηλαδή να εντοπίσουμε ποια είναι τα δυνατά και τα 

αδύνατα σημεία της, καθώς και τις ευκαιρίες και απειλές που αντιμετωπίζει. Με αυτόν 

τον τρόπο  η επιχείρηση μπορεί να διαμορφώσει το κατάλληλο στρατηγικό πλάνο που 

θα τη βοηθήσει να προσαρμοστεί και να ανταποκριθεί στις τρέχουσες συνθήκες. 

Η χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων απαιτεί αναλυτική και διεξοδική 

έρευνα, καθώς τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν από τη χρήση των αριθμοδεικτών 

και τη μελέτη των οικονομικών καταστάσεων πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 

περισσότερο αντιπροσωπευτικά και ορθά. Στο χώρο της χρηματοοικονομικής ιδιαίτερη 

θέση κατέχει η αποτίμηση της αξίας μιας εταιρίας καθώς θεωρείται απαραίτητη η 

διεξαγωγή της για την συγχώνευση ή εξαγορά με άλλες εταιρίες ενώ συχνά 

χρησιμοποιείται και για την ενημέρωση των επενδυτών και των μετόχων.  

Η  ύπαρξη πληθώρας υποδειγμάτων μεθόδων αποτίμησης  και πιο συγκεκριμένα τα 

διαφορετικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τη μελέτη αυτών των 

αποτελεσμάτων, δυσχεραίνουν τη λήψη αποφάσεων. Εύλογα προκύπτει η ανάγκη 

διερεύνησης των διαφορών και των ομοιοτήτων των υποδειγμάτων που 

χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση της εταιρικής αξίας καθώς και η μελέτη των 

προϋποθέσεων υπό των οποίων θα πρέπει  να επιλέγεται το πιο κατάλληλο και χρήσιμο 

υπόδειγμα ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση. 
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Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάλυση και την αποτίμηση της αξίας της μετοχής της 

εταιρίας ΕΛΠΕ.  Η ιστορική αναδρομή της εταιρίας ξεκινά το 1955, με απόφαση της 

τότε κυβέρνησης, υπογράφεται η σύμβαση κατασκευής του πρώτου διυλιστηρίου 

πετρελαίου στην Ελλάδα, στον Ασπρόπυργο . Στη δεκαετία 1971-1980 ιδρύεται η 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΔΕΠ). Αρκετές δεκαετίες αργότερα (1998-

2008) γίνεται η συγχώνευση των θυγατρικών εταιριών της ΔΕΠ και η μετονομασία σε 

Ελληνικά Πετρέλαια ενώ παράλληλα την ίδια περίοδο αρχίζει να διαπραγματεύεται η 

τιμή της μετοχής στα χρηματιστήρια της Αθήνας και του Λονδίνου. 

Στο επόμενο  κεφάλαιο παρουσιάζεται μια ανασκόπηση της πλούσιας βιβλιογραφίας 

πάνω στο θέμα της αποτίμησης ενώ το κεφάλαιο 3 αναφέρεται στις βασικότερες 

μεθόδους αποτίμησης  της εταιρικής αξίας. Στη συνέχεια, στο κεφάλαιο 4 βρίσκουμε 

μια  επισκόπηση του κλάδου των πετρελαιοειδών  στη χώρα μας και μια πρώτη 

παρουσίαση της εταιρίας ενώ στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται η περίπτωση της εταιρίας 

Ελληνικά Πετρέλαια  βάσει των σημαντικότερων αριθμοδεικτών και υπολογίζεται η 

αξία της εταιρίας βάσει του υποδείγματος των ελεύθερων ταμειακών ροών.  

Τέλος ,στο κεφάλαιο 6 προσφέρονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν και 

παρουσιάζονται οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι που έχει που έχει αρχίσει να εφαρμόζει 

ο όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια για την πενταετία 2013-2017.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

2.1 Ιστορική αναδρομή αποτίμησης εταιρικής αξίας 

 

Το 1938 ο JB Williams (J.B.Williams) δημοσιεύει το βιβλίο του για την  αξία της 

επιχείρησης. Για πρώτη φορά γίνεται αναφορά στην εσωτερική αξία της επιχείρησης 

και στη σχέση της με την αγοραία τιμή. Το συγκεκριμένο βιβλίο αποτελεί την πρώτη 

ολοκληρωμένη διατύπωση της μεθόδου εκτίμησης της εταιρικής αξίας βάσει  της 

προεξόφλησης των μελλοντικών χρηματοροών  που θα λάβουν οι μέτοχοι της 

επιχείρησης. Οι χρηματοροές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν επί της ουσίας τα 

αναμενόμενα μερίσματα. 

Τo 1934 παρουσιάστηκε μια εναλλακτική μέθοδος αποτίμησης της αξίας από τους B. 

Graham και D.L Dodd (Graham, Dodd, & Cottle, 1934) . Πρόκειται για μια πιο 

συντηρητική προσέγγιση , η οποία υποστηρίζει ότι μακροπρόθεσμα, ο πιο σημαντικός 

παράγοντας που επηρεάζει και καθορίζει την εσωτερική αξία της μετοχής είναι, είναι το 

μέσο αναμενόμενο κέρδος της. Ουσιαστικά , εκείνο που έχει σημασία είναι η ικανότητα 

και η δυνατότητα της επιχείρησης να παράγει κέρδη (earnings power ) , τα οποία όμως 

να διατηρούνται και να  μην είναι ευμετάβλητα και απροσδιόριστα.  

Στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και συγκεκριμένα το 1959 ο Gordon (Gordon, 1959) 

παρουσιάζει το άρθρο του σχετικά με τα μερίσματα, τα κέρδη και την αξία των 

μετοχών. Βασιζόμενος στο σκεπτικό του Williams εισάγει και τα κέρδη της επιχείρησης 

ως χρηματοροή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποτίμηση της αξίας της 

εταιρίας. Το υπόδειγμα του Gordon επεκτείνεται στο άπειρο και  είναι μια διηνεκής 

ράντα με σταθερό εκτιμώμενο ρυθμό ανάπτυξης. Ο ρυθμός ανάπτυξης που 

απεικονίζεται με το σύμβολο g και το υπόδειγμα  του αποτέλεσαν τη βάση του Gordon 

Growth  Model που αποτελεί τη βάση όλων των μεθόδων αποτίμησης της εταιρικής 

αξίας, με πολλές παραλλαγές να βρίσκουν εφαρμογή ως σήμερα. 

To 1958  οι F. Modigliani και Μ.Η. Μiller (Modigliani & Miller, 1958) απέδειξαν ότι 

το συνολικό κόστος κεφαλαίου  και η τιμή της μετοχής μιας επιχείρησης, δεν 

επηρεάζονται από σύνθεση των μακροπρόθεσμων πηγών χρηματοδότησης της.  Το 

θεώρημα  τους βασίζεται στην υπόθεση ότι σε μια τέλεια αγορά , το πόσο μια 

επιχείρηση χρηματοδοτείται είναι άσχετο με την αξία της επιχείρησης. Σύμφωνα με την 
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προσέγγιση τους, η αύξηση του βαθμού δανεισμού συνεπάγεται την αύξηση των 

κερδών και των μερισμάτων ανά μετοχή (μέσω της χρηματοοικονομικής μόχλευσης).  

Οι τελευταίοι πρότειναν δυο μεθόδους αποτίμησης των εταιριών. Η πρώτη μέθοδος 

χρησιμοποιεί το μέσο σταθμικό κόστος για την προεξόφληση των μελλοντικών 

ταμιακών ροών. Η δεύτερη μέθοδος που πρότειναν, ονομάστηκε μέθοδος της 

προσαρμοσμένης παρούσας αξίας  και  λαμβάνει υπόψη την αξία της επιχείρησης χωρίς 

μόχλευση, υπολογίζοντας παράλληλα τα φορολογικά οφέλη από τον δανεισμό και το 

κόστος του δανεισμού. 

Το 1962 οι B. Graham και D.L Dodd και S. Cottle (Graham, Dodd, & Cottle, Security 

Analysis, 4th edition, 1962) συνδύασαν τη δικιά τους μεθοδολογία με τους τρόπους 

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

χαμηλή μερισματική απόδοση στο διηνεκές.  Η βασική αρχή των  B. Graham, D.L 

Dodd και S. Cottle είναι ο συντηρητισμός, καθώς σε όλα τους τα συγγράμματα και τις 

μελέτες είναι ξεκάθαρη η άποψη τους, ότι στην εκτίμηση των μελλοντικών κερδών, 

υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα και ότι η παραμικρή αλλαγή στις εισροές και στις εκροές 

θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στις υπολογιζόμενες αξίες. Κατά την άποψη τους τα 

κέρδη είναι ο κύριος παράγοντας προσδιορισμού της εσωτερικής αξίας, η εκτίμηση της 

οποίας είναι πολύ σημαντική για τους επενδυτές αλλά και τους δανειστές. 

Λίγα χρόνια αργότερα ο Fama (Fama, 1965) δημοσιεύει τη θεωρία του περί τυχαίου 

περιπάτου (random walk) στις αποδόσεις των μετοχών. Αυτό αποτέλεσε την αρχή για 

την αμφισβήτηση της ουσίας όλων των προσπαθειών αποτίμησης εταιρικών αξιών, 

καθώς οι μελλοντικές ροές ακολουθούν ένα τυχαίο και μη προβλέψιμο μονοπάτι. 

Επεκτείνοντας τη θεωρία του ο Fama μίλησε για την αποτελεσματικότητα της αγοράς 

(efficient market hypothesis) την οποία και ταξινόμησε  σε τρεις υποκατηγορίες: 

ασθενής, μέτρια και ισχυρής μορφής αποτελεσματικότητας. Οι Benninga και Sarig 

(Benninga & Sarig, 1997) υποστήριξαν ότι αυτό που σχετίζεται με την παρούσα αξία 

των ταμειακών ροών  είναι το χρονοδιάγραμμα τους και το επίπεδο κινδύνου. Κατά 

τους τελευταίους καλό είναι να χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία μεθόδους 

αποτίμησης για πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. 

Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών που ακολούθησαν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος 

και σε άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία αποτίμησης της εταιρικής 

αξίας. Η πρόοδος που σημειώθηκε αφορά αφενός τη βελτίωση της ποιότητας και της 

ποσότητας της πληροφόρησης και αφετέρου την πρόοδο της τεχνολογίας και την 



Αποτίμηση Εταιρίας ΕΛΠΕ Σελίδα 5 
 

εξέλιξη των πληροφοριακών συστημάτων. Αυτό έχει ως άμεσο αποτέλεσμα να 

διευκολύνεται το έργο των αναλυτών, σε σχέση με το παρελθόν, καθώς έχουν στη 

διάθεσή τους περισσότερα εργαλεία και μπορούν να επεξεργαστούν μεγαλύτερο πλήθος 

πληροφοριών και δεδομένων πιο αποτελεσματικά. 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και αρχές δεκαετίας του 1990 εμφανίστηκε για πρώτη 

φορά η ιδέα των ελεύθερων ταμειακών ροών – free cash flows (FCFs) . O Jensen το 

1986 (Jensen, 1986) οι Copeland, Koller και Murrin to 1994 (Copeland, Koller, & 

Murrin, 1994) αλλά και ο Rappaport (Rappaport, 1986) ,o Stewart (Stewart, 1991) οι 

Hackel και Livnat (Hackel & Livnat, 1996) αναφέρουν και αναλύουν τις ελεύθερες 

ταμειακές ροές σαν ένα επιπλέον εργαλείο αποτίμησης της εταιρικής αξίας. Τη 

μεθοδολογία συνέχισε και ολοκλήρωσε ο καθηγητής Damodaran (Damodaran, 

Investment Evaluation, 1996) σε μια σειρά άρθρων του όπου αναλύει τη σημασία 

υπολογισμού του κατάλληλου προεξοφλητικού επιτοκίου  (discount rate) και του 

επιτοκίου άνευ κινδύνου (risk free rate) συγκρίνοντας την αποτελεσματικότητα των 

υποδειγμάτων προεξόφλησης FCFs  και των μερισμάτων. 

Η αντιπαράθεση και ο σκεπτικισμός συνεχίζεται ακόμα και σήμερα με πλήθος 

ερευνητικών άρθρων να υποστηρίζουν την ορθότητα της κάθε θέσης. Στην παγκόσμια 

βιβλιογραφία υπάρχουν  πάρα πολλές περιπτώσεις που επιβεβαιώνουν την κάθε πλευρά 

περιπτώσεις επιτυχούς εκτίμησης των μελλοντικών ροών και κατά συνέπεια της 

παρούσας αξίας, αλλά και περιπτώσεις  παταγώδους αποτυχίας προσδιορισμού των 

μελλοντικών ροών και συνεπώς καταστροφικού υπολογισμού της παρούσας αξίας. 
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2.2 Γενικά περί αποτίμησης 

2.2.1 Αξία επιχείρησης 

 

Με τον όρο αξία της επιχείρησης εννοούμε το σύνολο της αξίας όλης της επιχείρησης 

με βάση  τις προσδοκίες για κέρδη , ταμειακές ροές κ.ο.κ.  και είναι συνδεδεμένη με τη 

λειτουργία της επιχείρησης και τις μελλοντικές αποδόσεις. (Λαζαρίδης, 2005). Μια 

επιχείρηση θεωρείται ότι δημιουργεί αξία όταν επιτυγχάνει αποδόσεις οι οποίες 

υπερβαίνουν το κόστος κεφαλαίων που χρησιμοποιεί (Γκίκας, Παπαδάκη, & Σιουγλέ, 

2010).  Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι μια επιχείρηση είναι μια επένδυση που 

αφορά τη δέσμευση κεφαλαίου με σκοπό την εξασφάλιση κέρδους.  

Η κλασική οικονομική θεωρία θεωρούσε τη μεγιστοποίηση του κέρδους ως το 

μοναδικό στόχο της επιχείρησης.  Όταν εξισώνονταν τα οριακά έσοδα με τα οριακά 

κόστη , είχαμε επίτευξη αυτού του στόχου. Ο στόχος της μεγιστοποίησης είχε προταθεί 

από τον Γάλλο οικονομολόγο Α.Α. Cournot  το 1838 αλλά τότε επέβλεπε στην 

μονοπωλιακή κατάσταση. Διάφοροι ερευνητές πρότειναν και άλλους στόχους  για την 

επιχείρηση, όπως τη μεγιστοποίηση του κύκλου των εργασιών, τη μεγιστοποίηση της 

ωφελιμότητας της επιχείρησης (μισθοί, επενδύσεις).   

Τελικά  φαίνεται ότι κερδίζει  έδαφος η θεωρία της μεγιστοποίησης της αξίας της 

επιχείρησης. Η αξία της επιχείρησης προσδιορίζεται μέσω των χρηματιστηριακών 

συναλλαγών , όπου επιπλέον  λαμβάνεται υπόψη  η αποδοτικότητα και ο κίνδυνος.  

Η θεωρία της μεγιστοποίησης της αξίας επικράτησε για τους εξής λόγους: 

- Οι ιδιοκτήτες και οι μέτοχοι των επιχειρήσεων επιδιώκουν την αύξηση της αξίας 

των επενδυμένων κεφαλαίων. 

- Ο στόχος της μεγιστοποίησης της αξίας είναι πληρέστερος του στόχου της 

μεγιστοποίησης του κέρδους 

- Η θεωρία είναι λειτουργική αφού σε αυτή τείνουν όλες οι χρηματιστηριακές 

αποφάσεις. 

- Υποτιμημένες εταιρίες στο χρηματιστήριο προσελκύουν το ενδιαφέρον 

καθολικής εξαγοράς (Δασκάλου, 1999). 
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Όπως αναφέραμε, πρωταρχικός σκοπός της επιχείρησης είναι η μεγιστοποίηση της 

αξίας. Σύμφωνα με τον καθηγητή του Stern, Damodaran A. η αξία της επιχείρησης 

προσδιορίζεται από τους παρακάτω παράγοντες : 

1) Το κόστος κεφαλαίου 

2) Το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί ώστε να φτάσει η επιχείρηση σε σταθερή 

ανάπτυξη 

3) Την ικανότητα να μπορεί να παράγει ταμειακές ροές από τα υπάρχοντα 

περιουσιακά της στοιχεία 

4) Τον αναμενόμενο ρυθμό αύξησης των ταμειακών της ροών (Damodaran, 2010) 

 

2.2.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την αξία της επιχείρησης 

       

Οι εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά την αξία μίας επιχείρησης είναι: 

1. Ο πληθωρισμός 

2. Η ρευστότητα της αγοράς και της μετοχής της επιχείρησης 

3. Τα επιτόκια 

Ο πληθωρισμός και τα επιτόκια αν και παρουσιάζουν σημαντική συσχέτιση, ωστόσο 

μια  πιθανή μεταβολή τους επηρεάζει διαφορετικά την πορεία της μετοχής και κατά 

συνέπεια της αξίας της επιχείρησης. Αναφορικά με τα επιτόκια, τα τελευταία 

επηρεάζουν τα κέρδη μιας εταιρίας και κατά συνέπεια τις τιμές των μετοχών με τρεις 

τρόπους :  

Πρώτον, τα επιτόκια παράγουν τόκους οι όποιοι  αποτελούν μέρος του συνολικού 

κόστους της εταιρίας. 

 Δεύτερον, τα επιτόκια επηρεάζουν την οικονομική δραστηριότητα που επηρεάζει με τη 

σειρά της, τα κέρδη της εταιρίας.  

Τρίτον, η επίδραση των επιτοκίων στις τιμές των μετοχών προκύπτει από την επίπτωση 

που έχουν τα επιτόκια στην αγορά μεταξύ μετοχών και ομολόγων (Αρτίκης, 2002)   

Κοινό χαρακτηριστικό και των τριών παραγόντων είναι ότι καθορίζουν σε σημαντικό 

βαθμό τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών. 
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Πίνακας 1: Παράγοντες προσδιορισμού της πορείας της αξίας των μετοχών-επιχειρήσεων 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΟΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΠΟΡΕΙΑ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ 

ΜΕΤΟΧΩΝ–ΑΞΙΑΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ 

 

  ⇑        (   ή    ⇓ ) 

 

    ⇓       (  ή    ⇑  ) 

 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΑ 

 

  ⇑        (   ή    ⇓ ) 

 

    ⇑       (   ή    ⇓ ) 

 

ΕΠΙΤΟΚΙΑ 

 

  ⇑        (   ή    ⇓ ) 

 

    ⇓        (  ή    ⇑  ) 

 

Πηγή: Θ.Γ. Λαζαρίδης, (2005), Αποτίμηση Επιχειρήσεων, Θεωρία, Μεθοδολογία, Πρακτική, 

Εκδοτικός οίκος Αφοί Κυριακίδη Α.Ε., σελ. 28 

 

2.2.3    Μέρη που ενδιαφέρονται για την αξία της επιχείρησης 

 

Είναι εύλογο ότι όλοι όσοι έχουν άμεσο ή έμμεσο συμφέρον για την εταιρία 

ενδιαφέρονται για την πληροφόρηση της αξίας της εταιρίας.  Ωστόσο το ενδιαφέρον 

τους πηγάζει από διαφορετικές αιτίες και προσεγγίσεις και η κάθε κατηγορία 

ενδιαφερόμενων έχει τα δικά της κριτήρια προσδιορισμού της αξίας. 

Η σχέση διοίκησης, ιδιοκτητών και πιστωτών της επιχείρησης :  το μεγαλύτερο 

μέρος των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν ξένα κεφάλαια π.χ. τραπεζικός δανεισμός 

προκειμένου να χρηματοδοτήσουν κάποιες από τις δραστηριότητες τους. Κατά 

συνέπεια οι πιστωτές έχουν την απαίτηση η επιχείρηση να μπορεί να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τον δανεισμό. 

Η σχέση της διοίκησης, ιδιοκτήτων της επιχείρησης και του κράτους :   το κράτος 

ανήκει στην κατηγορία εκείνη που έχει έμμεσο ενδιαφέρον για τη λειτουργία των 

επιχειρήσεων.  Το κρατικό ενδιαφέρον εκδηλώνεται μέσω των φορολόγησης των 

επιχειρήσεων , την παροχή ενισχύσεων και επιδοτήσεων αλλά και γενικότερα της 

οικονομικής πολιτικής που υιοθετεί. 
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Η σχέση διοίκησης , ιδιοκτητών και συμμετεχόντων της επιχείρησης : Η σωστή 

εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ιδιοκτητών γίνεται επιτυγχάνεται όταν τα μέλη της 

διοίκησης δεν προσπαθούν να αποσπάσουν οφέλη σε βάρος των συμφερόντων των 

λοιπών μερών της επιχείρησης όπως είναι οι εργαζόμενοι, οι καταναλωτές, οι 

προμηθευτές και γενικότερα του κοινωνικού συνόλου. (Λαζαρίδης & Παπαδόπουλος, 

2005) 

Πιο συγκεκριμένα, ο επιχειρηματίας ενδιαφέρεται για την πραγματική αξία της 

εταιρίας καθώς η αξία αποτελεί διαπραγματευτικό μέσο στις περιπτώσεις που θα 

ζητήσει κάποιο δάνειο ή χορήγηση από ένα πιστωτικό ίδρυμα ή ένα καλύτερο επιτόκιο 

δανεισμού.  

Οι δανειστές ενδιαφέρονται για την αξία της εταιρίας καθώς αποτελεί ένδειξη της 

φερεγγυότητας της, μέσω της οποίας καθορίζεται το ύψος του χορηγούμενου δανείου, 

το επιτόκιο δανεισμού, οι όροι χορήγησης της σύμβασης πίστωσης, οι εγγυήσεις που θα 

ζητηθούν. 

Οι προμηθευτές χρησιμοποιήσουν την πληροφόρηση που προκύπτει από την 

αποτίμηση καθώς έτσι μπορούν να αποφασίσουν για την πολιτική πίστωσης που θα 

υιοθετήσουν. Με τη σειρά τους οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν την αποτίμηση της 

αξίας της εταιρίας προκειμένου να διαπραγματευτούν αυξήσεις σε μισθούς και 

επιπλέον επιδόματα. Καθώς και σε ψυχολογικό επίπεδο αισθάνονται πιο ασφαλείς 

γνωρίζοντας την πορεία της εταιρίας στην οποία απασχολούνται. 

Οι λογιστές και τα οικονομικά στελέχη οφείλουν να ξέρουν την αξία της εταιρίας 

καθώς θα πρέπει να είναι σε θέση να διαμορφώνουν καινούριες τακτικές. Η επιτροπή 

κεφαλαιαγοράς χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την αποτίμηση 

προκειμένου να αποφασίσουν αν η συγκεκριμένη εταιρία θα εισαχθεί στο 

χρηματιστήριο και ποια θα είναι η τιμή διαπραγμάτευσης της.  

Οι μέτοχοι και οι επενδυτές επιθυμούν να ξέρουν την αξία της επιχείρησης 

προκειμένου να είναι σε θέση να αξιολογήσουν την πορεία της μετοχής αλλά και τη 

μερισματική πολιτική που θα ακολουθήσει. (Λαζαρίδης Θ. , 2005) 
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2.3 Διαδικασία αποτίμησης 

 

Σύμφωνα με τους Penman (Penman, 2001) και Palepu, Healy και Bernard (Palepu, 

Healy, & Bernard, 2000) για τη διαδικασία της αποτίμησης της εταιρίας οι αναλυτές θα 

πρέπει να ακολουθούν τα παρακάτω βήματα: 

i. Στρατηγική ανάλυση της επιχείρησης , επιχειρηματικό πλάνο δράσης, μελέτη 

του ανταγωνισμού 

ii. Ανάλυση των διαθέσιμων πληροφοριών 

iii. Μέτρηση, πρόβλεψη εσόδων και εξόδων και επίδοσης της εταιρίας 

iv. Μετατροπή προβλέψεων σε αποτίμηση 

v. Επιλογή της κατάλληλης μεθόδου αποτίμησης και της κατάλληλης επενδυτικής 

πρότασης 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία της αποτίμησης μιας εταιρίας μπορούν 

να κατηγοριοποιηθούν σε εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες. Οι εσωτερικοί 

παράγοντες- οι οποίοι είναι συγκεκριμένοι και αφορούν τη συγκεκριμένη εταιρία- 

μπορούν να ταξινομηθούν σε δυο υποκατηγορίες τους λογιστικούς και τους μη 

λογιστικούς.  Στους λογιστικούς παράγοντες ανήκουν οι επενδυτικές αποφάσεις, οι 

αποσβέσεις, οι φόροι, τα έξοδα που σχετίζονται με την ανασυγκρότηση και  την 

αναδιοργάνωση της εταιρίας. Οι λογιστικοί παράγοντες συνήθως μειώνουν την αξία της 

εταιρίας. Στους μη λογιστικούς παράγοντες περιλαμβάνονται η πίστη των 

καταναλωτών και των υπαλλήλων, η οργανωσιακή κουλτούρα της εταιρίας, οι 

εταιρικές αξίες. Στους εξωτερικούς παράγοντες περιλαμβάνονται η πολιτική 

σταθερότητα, το ρίσκο των επενδύσεων, οι τεχνολογικές εξελίξεις, η γενικότερη 

οικονομική κατάσταση που επικρατεί, η νομοθεσία, το κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον. 

Οι εξωτερικοί παράγοντες επηρεάζουν την αξία όλων των επιχειρήσεων. (Dagilien, 

Kovaliov, Macerinskas, & Simanavicien, 2006). 

Η διαδικασία της αποτίμησης διαπνέεται σε σημαντικό βαθμό από την 

υποκειμενικότητα , γεγονός που μπορεί να επιφέρει μεγάλους κινδύνους. Για αυτόν τον 

λόγο απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και χρήση περισσότερων παραμέτρων, καθώς μια 

εσφαλμένη πρόβλεψη μπορεί να οδηγήσει την επιχείρηση στο μέλλον σε δεινή θέση.   

Σκοπός της διαδικασίας αποτίμησης είναι η εξαγωγή  χρήσιμων συμπερασμάτων που 

αφορούν την κερδοφορία και τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Για αυτόν το λόγο 

άλλωστε αποτελεί  και ένα σημαντικό εργαλείο της χρηματοοικονομικής. 
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2.4 Λόγοι αποτίμησης 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω, η διαδικασία της αποτίμησης είναι ιδιαίτερα 

σημαντικοί όπως επίσης και οι λόγοι που θα πρέπει  να πρέπει να γίνεται η αποτίμηση 

των εταιριών.  Πριν μερικά χρόνια η διαδικασία της αποτίμησης ήταν πολύπλοκη και 

πραγματοποιούνταν κυρίως σε εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιριών.  Με την εισαγωγή 

όμως των Διεθνών  Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς η διαδικασία της 

αποτίμησης πραγματοποιείται  σχεδόν σε καθημερινή βάση. Κατά τον Mayer (Mayer, 

1986) οι λόγοι αποτίμησης είναι οι ακόλουθοι : 

- Η προσέλκυση κεφαλαίου 

- Η διαδικασία του επιχειρηματικού σχεδιασμού και του πλάνου δράσης 

- Ο προσδιορισμός των αμοιβών των μελών του ΔΣ και των ανώτερων στελεχών 

- Ακόμα και με την προϋπόθεση ότι οι αγορές θεωρούνται αποτελεσματικές αυτό 

δεν ισχύει στην περίπτωση των ιδιωτικών μη εισηγμένων επιχειρήσεων. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα τη δυσκολία στον προσδιορισμό της αξίας της επιχείρησης. 

- Στις περιπτώσεις που ο επιχειρηματίας θέλει να πουλήσει την επιχείρηση του 

(εξαγορές και συγχωνεύσεις) θα πρέπει να προσδιορίσει την αξία εξόδου μέσω 

μιας έγκυρης διαδικασίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι το τίμημα της πώλησης 

είναι δίκαιο. 

Πολύ συχνά η  έννοια της αξίας της επιχείρησης συγχέεται με την έννοια της τιμής. Η 

τιμή είναι το ποσό που συμφωνείται μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή ενώ η αξία 

της επιχείρησης μπορεί να οφείλεται σε πιο πολύπλοκους παράγοντες. Μια επιχείρηση 

συχνά μπορεί να έχει διαφορετικές αξίες για διαφορετικούς αγοραστές λόγω των 

οικονομιών κλίμακας. Η αποτίμηση χρησιμοποιείται για μια μεγάλη ποικιλία σκοπών : 

- Δημόσια  πληροφόρηση : χρησιμοποιείται η αποτίμηση για να δικαιολογήσει  

τις τιμές των μετοχών που προσφέρονται στο κοινό. 

- Στρατηγικές αποφάσεις της επιχείρησης : η αποτίμηση είναι ένα σημείο 

αφετηρίας για τις επιχειρήσεις όσον αφορά τις αποφάσεις που θα πάρουν για 

εξαγορές, συγχωνεύσεις με άλλες εταιρίες. 

- Αποφάσεις στρατηγικού σχεδιασμού :  ποιες γραμμές σχεδιασμού προϊόντων θα 

εξακολουθήσουν να υφίστανται ή θα παύσει η παραγωγή τους. 
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- Θέματα αποζημιώσεων : η αποτίμηση της επιχειρηματικής μονάδας αποτελεί 

θεμελιώδης σημασία για την ποσοτικοποίηση της αξίας στα μέλη που 

εμπλέκονται.  

- Προσδιορισμός των αξιών της εταιρίας : μέσω  της διαδικασίας της αποτίμησης 

προσδιορίζονται οι βασικές αρχές και αξίες της εταιρίας. (Fernadez, 2002) 

 

2.5 Μέθοδοι αποτίμησης 

 

Από το 1930 και έπειτα όταν και αναφέρθηκε για πρώτη φόρα από τον Fischer  (Fisher, 

1930) οι έννοιες  της παρούσας αξίας και του κόστους ευκαιρίας πολλοί ήταν οι 

αναλυτές και οι επιστήμονες που ασχολήθηκαν με την αποτίμηση.  Σύμφωνα με τους 

Palepu, Healy και Bernard (Palepu, Healy, & Bernard, 2004) αποτίμηση είναι << η 

διαδικασία μετατροπής των προβλέψεων σε μια εκτίμηση για την αξία της 

επιχείρησης ή ενός συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου >>. Ο κύριος σκοπός της 

αποτίμησης είναι ο προσδιορισμός μιας συγκεκριμένης τιμής ή ένα εύρος τιμών.  Έτσι 

προκύπτουν τα ακόλουθα 3 σενάρια : 

Σενάριο 10 :  η μετοχή έχει μία δίκαιη τιμή (fair value) , δηλαδή η αγοραία αξία είναι 

ίση με την υπολογιζόμενη. 

Σενάριο 2ο :  η μετοχή είναι υποτιμημένη ( undervalued), δηλαδή η αγοραία αξία είναι 

μικρότερη από την υπολογιζόμενη. 

Σενάριο 30 : η μετοχή είναι υπερτιμημένη (overvalued), δηλαδή η αγοραία αξία είναι 

μεγαλύτερη από την υπολογιζόμενη. 

Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι η τιμή που έχει μια μετοχή σήμερα ενσωματώνει και 

τις μελλοντικές προσδοκίες (θετικές ή αρνητικές ) και επομένως  στη διαφορά που 

προκύπτει μεταξύ της τρέχουσας αξίας και της υπολογιζόμενης θα πρέπει να 

συμπεριλάβουμε όχι μόνο ποσοτικά κριτήρια αλλά και ποιοτικά. 

O καθηγητής Fernandez (Fernandez, 2013) ανάφερε ότι όποιος ασχολείται με την 

εταιρική χρηματοδότηση αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα της αποτίμησης των 

εταιριών. Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι έξι βασικές μέθοδοι όπως τις 

κατηγοριοποίησε. 
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Πίνακας 2: Κύριες Μέθοδοι Αποτίμησης Αξίας Εταιρίας 

Main valuation methods 

Balance sheet Income 

statement 

Mixed 

(Goodwill) 

Cash Flow 

Discountin

g 

Value 

Creation 

Options 

Book value, 

Adjusted Book 

value, 

Liquidation  

value, 

Substantial 

value 

Multiples, 

PER 

Sales, 

P/EBITDA, 

Other 

multiples 

Classic, 

Union Of 

European, 

Accounting 

experts, 

Abbreviate 

income ,others 

Equity 

cash flow, 

Free Cash 

Flow, 

Capital 

cash Flow, 

APV 

EVA, 

economic 

profit, 

Cash 

value 

added, 

CFROI 

Black and 

Scholes 

Investment

s options, 

Expand the 

project, 

Delay the 

Investment

, 

Alternative 

uses 

 

Συμφώνα με τον καθηγητή Damodaran (Damodaran, 2012) υπάρχουν 3 μέθοδοι 

αποτίμησης των εταιριών : 

Discounted Cash Flow evaluation : H αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι η 

παρούσα αξία των αναμενόμενων ταμειακών ροών του περιουσιακού στοιχείου. 

Στα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι αν η αποτίμηση γίνει σωστά η επιχείρηση 

είναι λιγότερο εκτεθειμένη στις διαθέσεις και στις προβλέψεις της αγοράς και ότι 

μπορείς να αντιληφτείς τα υποκειμενικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης. 

Relative Valuation : η αξία μιας επιχείρησης εκτιμάται με βάση της αξίας παρόμοιων 

εταιριών εξετάζοντας μια συγκεκριμένη μεταβλητή π.χ. κέρδη. 

Στα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι απαιτείται λιγότερη εξειδικευμένη 

πληροφόρηση από αυτή που απαιτείται στην προηγούμενη μέθοδο. 
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Αποτίμηση βασισμένη σε option pricing models : η αξία της επιχείρησης 

υπολογίζεται μέσω της χρήσης παραγώγων. 

Στα πλεονεκτήματα της μεθόδου  είναι ότι μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε περιουσιακά 

στοιχεία που προηγουμένως δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. 

Σύμφωνα με τον ορκωτό λογιστή  κ. Σφαρνά (Σφαρνάς, 1993) οι σημαντικότερες και 

πιο χρησιμοποιημένες μέθοδοι αποτίμησης είναι : 

i. η μέθοδος της καθαρής περιουσιακής άξιας 

ii. η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών 

iii. η μέθοδος των κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών σε διάφορες παραλλαγές 

iv. η μέθοδος της καθαρής περιουσιακής θέσης προσαυξημένης με την 

κεφαλαιοποιημένη υπερπρόσοδο των τελευταίων ετών. 

Σύμφωνα με τον τελευταίο στην πράξη χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο η μέθοδος 

των προεξοφλημένων ταμιακών ροών καθώς αναγνωρίζει ότι μεγαλύτερη σημασία 

έχουν τα αναμενόμενα κέρδη παρά τα κέρδη του παρελθόντος, λαμβάνει υπόψη τη 

φορολογία όπως επίσης και τις δαπάνες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν 

προκείμενου να παραμείνει ανταγωνιστική η εταιρία. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα μοντέλων αποτίμησης καθένα από τα οποία 

χρησιμοποιεί διαφορετικές αξίες και παραμέτρους. Από την πλευρά των αναλυτών και 

των ακαδημαϊκών πραγματοποιείται μια διάκριση των μοντέλων αποτίμησης σε 

απόλυτα και σχετικά.  

Στην κατηγορία των απόλυτων μοντέλων αποτίμησης ανήκουν : 

 Η μέθοδος προεξόφλησης μερισμάτων (dividend discount model) 

 Η μέθοδος προεξόφλησης των ταμειακών ροών ( discount cash flow model) 

 Η μέθοδος των υπερκερδών (residual income valuation model) 

 H μέθοδος της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού (asset –based model) 
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Στην κατηγορία των σχετικών μοντέλων αποτίμησης ανήκουν : 

 O  δείκτης P/E , ο οποίος συγκρίνει την τρέχουσα τιμή προς τα κέρδη και 

αντανακλά την προσδοκία ανάπτυξης των κερδών (Λαζαρίδης & 

Παπαδόπουλος, 2010) 

 Ο δείκτης P/BV , ο οποίος συχνά χρησιμοποιείται στην αποτίμηση των 

τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (Fernandez, 2001) 

 Ο δείκτης P/S , ο οποίος αποτελεί ένα καλό μέτρο καθώς για τις πωλήσεις 

μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες από τους λογαριασμούς Αποτελεσμάτων 

Χρήσης και είναι εύκολα προσβάσιμες σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 

(Fernandez, 2001) 

 O δείκτης Cash Flow Return on Investment, ο οποίος συγκρίνεται με το μέσο 

σταθμικό κόστος του κεφαλαίου. Αν είναι υψηλότερο από αυτό η επιχείρηση 

δημιουργεί αξία ενώ αν είναι χαμηλότερο η επιχείρηση χάνει. (Λαζαρίδης & 

Παπαδόπουλος, 2010) 

Τα απόλυτα υποδείγματα επιχειρούν να υπολογίσουν μια πραγματική εσωτερική αξία 

χρησιμοποιώντας θεμελιώδη μεγέθη της επιχείρησης. Τα απόλυτα μοντέλα μπορούν να 

παρέχουν μια εκτίμηση της αξίας η οποία συγκρίνεται με την αξία ενός άλλου 

περιουσιακού στοιχείου. Τα σχετικά υποδείγματα συγκρίνουν ομοειδείς επιχειρήσεις 

χρησιμοποιώντας αριθμοδείκτες και πολλαπλασιαστές τιμών. Η μέθοδος των 

συγκρίσεων έχει το πλεονέκτημα να θεωρείται απλή, αξιοποιώντας τις προσδοκίες της 

αγοράς. 

Ανεξάρτητα από το ποια μέθοδος είναι πιο κατάλληλη είναι σκόπιμο να εφαρμόζονται 

όλες οι μέθοδοι και να συγκρίνονται τα αποτελέσματα των μεθόδων. Με τον τρόπο 

αυτό θα μπορούμε να προσδιορίσουμε την αξία της επιχείρησης κάτω από διαφορετικές 

συνθήκες. 
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2.6 Μύθοι αποτίμησης 

 

O καθηγητής A. Damodaran ένας από τους σημαντικότερους θεωρητικούς και 

πρακτικούς της αποτίμησης έχει εντοπίσει 12 μύθους σχετικά με την αποτίμηση: 

 Μύθος 1: Η αποτίμηση είναι μια επιστήμη που παρουσιάζει ακριβή 

αποτελέσματα και δίνει συγκεκριμένες απαντήσεις. Γενικά δεν υπάρχουν 

καθόλου ακριβείς  μέθοδοι αποτίμησης και σε ένα βαθμό περιλαμβάνουν τη 

μεροληψία του αναλυτή. 

 Μύθος 2 : Η αποτίμηση είναι πολύπλοκη και υπάρχουν  εκατοντάδες μοντέλα 

και μεθοδολογίες αποτίμησης. 

 Μύθος 3 :  Δεν μπορεί να γίνει αποτίμηση <<νέων >> εταιριών , με λίγα έτη 

λειτουργίας για τις οποίες δε υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες και 

παρουσιάζουν ζημίες. 

 Μύθος 4: Οι μύθοι για το κόστος κεφαλαίου (cost of capital=  risk free rate 

+beta* risk premium). Τα κρατικά αξιόγραφα δεν εμπεριέχουν κινδύνους. 

 Μύθος 5: Το επιτόκιο δανεισμού είναι το ίδιο με το κόστος κεφαλαίου. 

 Μύθος 6: Η χρήση λογιστικών δεικτών και μεθόδων για τον υπολογισμό του 

κόστους κεφαλαίου θεωρείται σαν μια μέθοδος συντηρητική. 

 Μύθος 7:Οι λογιστές ξέρουν να υπολογίζουν και να μετρούν τα κέρδη. 

 Μύθος 8: Οι καταστάσεις των ταμιακών ροών μας υποδεικνύουν πληροφορίες 

που χρειαζόμαστε για τον προσδιορισμό των κεφαλαιουχικών δαπανών. 

 Μύθος 9: Κεφάλαιο Κίνησης = Κυκλοφορούν Ενεργητικό- Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις. Στην πραγματικότητα, μια οποιαδήποτε αύξηση (ή μείωση) στο 

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

ροές εκείνης την περιόδου. 

 Μύθος 10: Οι προσδοκώμενοι ρυθμοί ανάπτυξης στη διαδικασία της 

αποτίμησης θεωρούνται εξωγενείς παράγοντες. 

 Μύθος 11 : Η προεξόφληση των ταμειακών ροών δεν αποτελεί το τελικό στάδιο 

της αποτίμησης. 

 Μύθος 12  :  Οι  αποτιμήσεις δεν αλλάζουν.  Αυτό που ισχύει είναι οι 

πληροφορίες που αφορούν την αγορά, την εταιρία, τη νομοθεσίες, την 

τεχνολογία υπόκεινται σε αλλαγές, με άμεση επίπτωση στη διαδικασία της 

αποτίμησης. 
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Κεφάλαιο 3 : Μεθοδολογία Αποτίμησης Εταιρικής Αξίας 

3.1 Η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών – DCF Model 

 

Η μέθοδος της προεξόφλησης των ταμειακών ροών και η μέθοδος της προεξόφλησης 

των μερισμάτων θεωρούνται από τις πιο διαδεδομένες και πιο επικρατέστερες τόσο σε 

ακαδημαϊκό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Στα κυριότερα πλεονεκτήματα του 

DCF Model είναι : 

i. Καταγράφεται η δυναμική της επιχείρησης. 

ii. Καταγράφονται οι προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την 

πορεία και την εξέλιξη της επιχείρησης. 

iii. Μπορεί να οδηγήσει σε αρκετά αξιόλογα αποτελέσματα αν γίνει παράλληλη 

χρήση των αριθμοδεικτών και των βασικών αρχών της Χρηματοοικονομικής 

ανάλυσης. 

iv. Έχει στον πυρήνα της την πηγή δημιουργίας του χρήματος (Λαζαρίδης Θ. , 

2005) 

Στη μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών η αξία ενός περιουσιακού στοιχείου 

υπολογίζεται με βάση την παρούσα αξία (PV) των μελλοντικών ταμειακών ροών που 

δημιουργούνται από το περιουσιακό στοιχείο. Η εκτίμηση της εταιρικής αξίας βάσει 

αυτής της μεθόδου περιλαμβάνει τόσο την καθαρή θέση της εταιρίας (equity) όσο και 

τον δανεισμό (debt). Η μεθοδολογία του μοντέλου περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα : 

1) Υπολογισμός των unlevered FCFs (UFCFs) 

2) Επιλογή ενός προεξοφλητικού  επιτοκίου 

3) Υπολογισμός της τελικής αξίας (TV) 

4)  Υπολογισμός της αξίας της εταιρίας (EV) προεξοφλώντας τις UFCFs και την 

TV στην καθαρή παρούσα αξία 

5) Υπολογισμός της αξίας της καθαρής θέσης αφαιρώντας τον καθαρό δανεισμό 

από την αξία της εταιρίας EV 

6) Επισκόπηση των αποτελεσμάτων  

(http://macabacus.com/valuation/dcf/overview) 
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Τα οικονομικά στοιχεία που πρέπει να υπολογιστούν, και τα οποία θα αναλυθούν στις 

επόμενες ενότητες, προκειμένου να εφαρμοστεί το DCF Model είναι : 

1) Οι ανάλογες ταμειακές ροές(Cash flows), είτε οι ελεύθερες είτε οι λειτουργικές 

2) Το προεξοφλητικό επιτόκιο (discount rate) 

3) Η υπολειμματική αξία ( residual value) 

Εφόσον υπολογιστούν τα παραπάνω στοιχεία, στη συνέχεια υπολογίζεται η παρούσα 

αξία όλων των προβλεπόμενων ροών για ένα διάστημα από 5 έως 7 έτη, προκειμένου 

να φτάσουμε στο τελευταίο στάδιο του DCF Model , την εκτίμηση της αξίας της 

εταιρίας. Γενικά ισχύει: 

Αξία επιχείρησης = 
1 (1 )

n
t

t
t

CF
r   

Όπου, 

CFt = η ταμειακή ροή στον χρόνο t 

t= το εκάστοτε έτος αναφοράς και πραγματοποίησης της ροής 

r= το προεξοφλητικό επιτόκιο 

Για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της επιχείρησης, θα πρέπει επίσης να 

υπολογιστούν οι προσδοκώμενες ταμειακές ροές που θα προκύψουν από το Ενεργητικό 

της εταιρίας (assets), το ποσοστό με το οποίο οι ταμειακές ροές θα προξοφληθούν στο 

παρόν, αφού πρώτα αφαιρεθεί το όποιο χρέος ή δανεισμός υπάρχει. 

 

31 2
2 3 . . . .

(1 ) (1 ) (1 ) (1 )
n n

n

C F C F V RC F C FV
k k k k


    

     

Όπου, 

CFi= οι συνολικές εκτιμώμενες ταμειακές ροές για την περίοδο i 

VRn= η υπολειμματική αξία (residual value) της εταιρίας στο έτος n 

k= το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο 
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3.2 Διαφορά μεταξύ Λειτουργικών και Ελεύθερων ταμειακών ροών 

 

Στη σημερινή εποχή ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που παρουσιάζουν οι 

επιχειρήσεις είναι η έλλειψη ρευστότητας. Με την έννοια της έλλειψης ρευστότητας 

εννοούμε ότι μια επιχείρηση δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της αλλά και να εισπράξει τις απαιτήσεις της. Η οικονομική κατάσταση η 

οποία απεικονίζει τις εισπράξεις και τις απαιτήσεις της είναι η κατάσταση ταμειακών 

ροών ( Cash Flow Statement). Είναι ίσως η πιο σημαντική κατάσταση ,καθώς σε 

συνδυασμό με τον ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, δείχνουν 

την ικανότητα της επιχείρησης να συνεχίσει τη δραστηριότητα της. (Largay & 

Stickney, 1980). 

 

Η κατάσταση των ταμειακών ροών αποτελείται από τρία συστατικά: 

1) Καθαρές ταμειακές ροές που προκύπτουν από τις λειτουργικές δραστηριότητες 

2) Καθαρές ταμειακές ροές που προκύπτουν από τις επενδυτικές δραστηριότητες 

3) Καθαρές ταμειακές ροές που προκύπτουν από τις χρηματοοικονομικές 

δραστηριότητες  (Ηillier, Grinblatt, & Titman, 2012) 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη της επιχείρησης αλλά και οι χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων ενδιαφέρονται για τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση χρησιμοποιεί τα 

ταμειακά της διαθέσιμα και τα ταμειακά της ισοδύναμα. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν 

τα ταμειακά τους διαθέσιμα για να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, για τη 

συνέχιση των δραστηριοτήτων τους, για να παρέχουν οφέλη στους μετόχους και στους 

επενδυτές. (Rayburn, 1986) 

Οι ταμειακές ροές περιλαμβάνουν ταμειακές εισροές και ταμειακές εκροές. Η καθαρή 

ταμειακή ροή (net cash flow ) αλγεβρικά εκφράζεται ως η διαφορά μεταξύ  ταμειακών 

εισροών και ταμειακών εκροών που πραγματοποιούνται σε μια συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο t. 

Καθαρή ταμειακή ροή = Ταμειακές εισροές –Ταμειακές Εκροές 

Οι ταμειακές εισροές περιλαμβάνουν οφέλη που προσδοκόνται από την επένδυση όπως  

πωλήσεις προϊόντων, μείωση των αμοιβών των εργατών, αποφυγή απωλειών χρόνων. 

Στις ταμειακές εκροές περιλαμβάνονται οποιαδήποτε ταμειακή εκροή πραγματοποιηθεί 
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κατά τη διάρκεια ζωής της επένδυσης, όπως : συντήρηση μηχανημάτων και 

εγκαταστάσεων. 

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές (operating cash flows) είναι στην πράξη τα ρευστά 

διαθέσιμα που θα παραμείνουν στην επιχείρηση μετά τη πραγματοποίηση των 

προβλεπόμενων επενδυτικών πλάνων της. Μέσω των λειτουργικών ταμειακών ροών 

γίνεται έλεγχος της ποιότητας των κερδών μιας επιχείρησης, της δυνατότητας της να 

καλύπτει τα λειτουργικά της έξοδα, του βαθμού χρηματοδότησης των επενδυτικών της 

προτάσεων , της φερεγγυότητας προς τους δανειστές καθώς και της δυνατότητας 

πληρωμής μερισμάτων στους μετόχους. (Λαζαρίδης & Παπαδόπουλος, 2010) 

 

Λειτουργική Ταμειακή Ροή (ΟCF)= 

ΕΒΙΤ(1-Τ)  (ΕΒΙΤ= κέρδη προ τόκων και φόρων) 

-Αποσβέσεις 

± Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης 

 

Κεφάλαιο Κίνησης = 

Αποθέματα 

+διαθέσιμα και χρεόγραφα 

-απαιτήσεις εισπρακτέες 

-απαιτήσεις πληρωτέες 

Όπως έχει αναφερθεί το κεφάλαιο κίνησης (working Capital) ισούται με τη διαφορά του 

Κυκλοφορούντος ενεργητικού μείον των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Το κεφάλαιο 

κίνησης θεωρείται ως η κύρια πηγή κεφαλαίων για την ομαλή πορεία των 

δραστηριοτήτων της εταιρίας βοηθώντας παράλληλα στη μελέτη της ρευστότητας. Η 

διοίκηση του κεφαλαίου κίνησης έχει δυο στόχους τη ρευστότητα και την κερδοφορία.  

Συμφώνα με τους Raheman και Nasr (Roheman & Nasr, 2007) οι στόχοι αυτοί είναι 

συχνά ανταγωνιστικοί και συμβουλεύουν τις επιχειρήσεις να μην κάνουν ενέργειες εις 

βάρους του ενός στόχου ή του άλλου , καθώς και οι δυο είναι εξίσου σημαντικοί. Εάν 

μια επιχείρηση δεν ενδιαφερθεί για την κερδοφορία της δεν θα επιβιώσει πολύ, ενώ αν 
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δεν ενδιαφερθεί για τη ρευστότητα μπορεί να έρθει αντιμέτωπη με μια ενδεχόμενη 

χρεοκοπία ή με τον κίνδυνο να φανεί αφερέγγυα.  

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές είναι τα μετρητά που απομένουν στην επιχείρηση μετά 

την κάλυψη των επενδυτικών της πλάνων και των απαιτήσεων που κεφαλαίου κίνησης 

με την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται δανεισμός. Σύμφωνα με τους  Brealey , Myers 

και Marcus (Brealey, Myers, & Marcus, 2007) οι ελεύθερες ταμειακές ροές είναι οι 

ταμειακές ροές που είναι διαθέσιμες στο επενδυτικό κοινό από τις επενδύσεις σε πάγια 

στοιχεία και κεφαλαίων κίνησης. Κατά τους Koller, Goedhart , και Wessels (Koller, 

Goedhart, & Wessels, 2010) η ελεύθερη ταμειακή ροή είναι ανεξάρτητη της μόχλευσης 

και υπολογίζεται ως εξής : 

 

FCF= NOPLAT- Net Investment 

Όπου, 

NOPLAT =Net Operating Profit less adjusted taxes 

 

Ένας άλλος τρόπος υπολογισμού της ελεύθερης ταμειακής ροής (free cash flow) είναι ο 

εξής (CFA Institute, Pinto, Henry, Robinson, & Stowe, 2007) : 

Ελεύθερη ταμειακή ροή= 

ΕΒΙΤ(1-τ) 

+ αποσβέσεις 

± μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης  

− κεφαλαιουχικές δαπάνες ( capital expenditures) 

 

Ουσιαστικά  προκύπτει ότι : FCF= OCF – capital expenditures 

 

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές διακρίνονται σε δυο βασικές κατηγορίες όπως 

απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:  
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                         Πίνακας 3:Ταξινόμηση των free cash flows 

 

  Πηγή : CFA Institute 

 

1) Free cash flow to the firm : είναι οι ταμειακές ροές που αναλογούν σε όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη της εταιρίας- τους προμηθευτές κεφαλαίου, από τη στιγμή που 

επιχείρηση καλύψει όλα τα λειτουργικά της έξοδα(ακόμα και τους φόρους) και τα 

έξοδα που αναλογούν για τη  συνέχιση των δραστηριοτήτων της. 

2) Free cash flow to the equity : είναι οι ταμειακές ροές που αναλογούν στους κοινούς 

μετόχους, από τη στιγμή που η επιχείρηση καλύψει όλα τα λειτουργικά της έξοδα και 

της υποχρεώσεις της απέναντι στους δανειστές. 

Στη θεωρία και οι 2 μέθοδοι θα  πρέπει να δίνουν παρόμοια αποτελέσματα αν τα 

δεδομένα είναι σταθερά.  Ωστόσο προτιμάται η μέθοδος των FCFF στην περίπτωση 

που: 

 Η FCFE είναι αρνητική 

 Η κεφαλαιακή διάρθρωση της επιχείρησης δεν είναι σταθερή. (CFA Institute, 

Pinto, Henry, Robinson, & Stowe, 2007) 

Μια αρνητική ελεύθερη ταμειακή ροή δεν υποδεικνύει ότι οι δραστηριότητες τις 

εταιρίας είναι ασύμφορες αλλά θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη γρήγορης ανάπτυξης 

της εταιρίας. (Brealey, Myers, & Marcus, 2007)  

 

Free Cash Flow to the Firm

= Cash flow available to

Common stockholders

Debtholders

Preferred stockholders

Free Cash Flow to Equity

= Cash flow available to

Common stockholders
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Γνωρίζουμε ότι : 

Firm Value=
1 (1 )

n
t

t
t

FCFF
WACC


  

Equity Value = Firm Value-Debt Value 

Equity Value=
1 (1 )

t
t

t

FCFE
r






  

 

Σύμφωνα, με τον καθηγητή του πανεπιστημίου του Stern Damodaran (Damodaran, 

http://people.stern.nyu.edu/adamodar/pdfiles/fcfe.pdf) οι FCFE είναι ένα μέτρο που 

δείχνει τι μπορεί μια επιχείρηση να δίνει ως μερίσματα. Τα μερίσματα που προκύπτουν 

από τις FCFE διαφέρουν για τους εξής λόγους : 

 Επιθυμία για σταθερότητα 

 Μελλοντικές επενδυτικές ανάγκες 

 Φόροι 

 Προνόμια  

  

 3.3 Η Υπολειμματική αξία 

 

Η πρόβλεψη των σχετικών ροών για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ο 

υπολογισμός της παρούσας αξίας είναι κοινός παράγοντας στα απόλυτα μοντέλα 

αποτίμησης των εταιριών. Συνήθως ο χρονικός ορίζοντας για τις προβλέψεις κυμαίνεται 

από 5 έως 10 έτη. Αν μια επιχείρηση αναμένεται να συνεχίσει τη δραστηριότητα της 

και έπειτα της περιόδου πρόβλεψης θα πρέπει να υπολογιστεί η αξία και για τη 

μελλοντική περίοδο. Η συγκεκριμένη αξία είναι γνωστή ως υπολειμματική αξία 

(residual value). 

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ο υπολογισμός της υπολειμματικής αξίας εμπεριέχει τα 

στοιχεία του κινδύνου και της αβεβαιότητας , καθώς αφορά ροές που θα προκύψουν σε 

μελλοντικό χρονικό διάστημα. Για αυτόν τον λόγο απαιτείται εμπειρία και γνώση από 

το άτομο που πραγματοποιεί την εκτίμηση της υπολειμματικής αξίας. Γνώσεις που 
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αφορούν τόσο τις δραστηριότητες της επιχείρησης όσο και τον κλάδο στον οποίο 

δραστηριοποιείται η τελευταία. 

Μια υπερεκτίμηση της υπολειμματικής αξίας θα οδηγήσει σε έναν υπολογισμό 

μεγαλύτερης παρούσας αξίας ενώ μια υποεκτίμηση θα οδηγήσει σε μικρότερη παρούσα 

αξία. Η υπολειμματική αξία δίνεται από τον ακόλουθο τύπο : 

Residual Value = tCF g
r g




 

Όπου, 

CFt= οι ταμειακές ροές του προηγούμενου έτους 

r= το προεξοφλητικό επιτόκιο 

g= ο ρυθμός αύξησης 

  

3.4 Προεξοφλητικό επιτόκιο  

 

Η σωστή εκτίμηση του προεξοφλητικού  επιτοκίου  έχει καθοριστική σημασία στον 

υπολογισμό της τιμής μιας μετοχής όπως και στη διαδικασίας της αποτίμησης καθώς 

επηρεάζει όλους τους υπολογισμούς. Η σχέση του επιτοκίου με την τελική αξία που 

υπολογίζουμε είναι αντιστρόφως ανάλογη.  

Ένα υψηλό επιτόκιο υποδεικνύει μείωση της τωρινής  παρούσας αξίας ενώ το 

αντίστροφο ισχύει στην περίπτωση ενός χαμηλού επιτοκίου.  Για τους επενδυτές το 

προεξοφλητικό επιτόκιο αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την αποτίμηση 

επιχειρήσεων και την αξιολόγηση άλλων επενδύσεων. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές μέθοδοι για τον υπολογισμό του 

κατάλληλου προεξοφλητικού επιτοκίου. H στρατηγική που έχει επικρατήσει  και δίνει 

τα πιο ακριβά αποτελέσματα είναι εκείνη που υιοθετεί τη μέθοδο του Σταθμικού 

Μέσου Κόστους Κεφαλαίου ( weighted average cost of capital- WACC).Το κόστος 

κεφαλαίου είναι το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης που οι επενδυτές απαιτούν για τις 

ταμειακές ροές που παράγονται στην επιχείρηση. Το WACC εξαρτάται από τον κίνδυνο 

αυτών των ταμειακών ροών. Το κόστος κεφαλαίου συχνά εμπεριέχει και την έννοια του 



Αποτίμηση Εταιρίας ΕΛΠΕ Σελίδα 25 
 

κόστους ευκαιρίας καθώς οι προμηθευτές κεφαλαίου θα επενδύσουν στην επιχείρηση 

αν το ποσοστό απόδοσης είναι μεγαλύτερο του κόστους ευκαιρίας . (CFA Institute, 

Pinto, Henry, Robinson, & Stowe, 2007)  . 

Οι καθηγητές κ. Βασιλείου Δ. και κ. Ηρειώτης Ν. ορίζουν << σταθμικό μέσο κόστος 

κεφαλαίου μιας επιχείρησης 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) Οι Brealey R.A και Myers S. (Brealey & Myers, 2003)  θεωρούν ότι 

το κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης είναι η προσδοκώμενη απόδοση ( expected 

return)  του χαρτοφυλακίου που αποτελείται από όλα τα χρεόγραφα (securities) της 

επιχείρησης. 

Ο τύπος υπολογισμού για το WACC είναι : 

WACC=re∗  +rd∗ *(1-t) 

Όπου,  

Ε= το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων 

D= το σύνολο των Ξένων Κεφαλαίων 

re= το κόστος των Ιδίων Κεφαλαίων 

rd= το κόστος των Ξένων Κεφαλαίων 

t= ο φορολογικός συντελεστής 

Εναλλακτικά : 

WACC= wdkd(1-t) + wpskps +wce(ks ή ke) 

Όπου, 

kd= το κόστος των δανειακών κεφαλαίων 

kps= το κόστος των προνομιούχων μετοχών 

ks(ήke)=το κόστος των παρακρατημένων κερδών (ή το κόστος νεοεκδιδόμενων κοινών 

μετοχών) 
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t= ο φορολογικός συντελεστής της επιχείρησης 

wd,wps,wce= τα ποσοστά συμμετοχής των δανειακών κεφαλαίων, των προνομιούχων 

μετοχών και των κοινών μετοχών 

Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι το WACC δεν παραμένει σταθερό κατά τη διάρκεια 

της εκτίμησης. Οι παράγοντες που το επηρεάζουν είναι  : 

 Τα επιτόκια, ο πληθωρισμός, οι συνθήκες της αγοράς 

 Η κεφαλαιακή διάρθρωση της επιχείρησης και η μερισματική της πολιτική 

 Η επενδυτική πολιτική της επιχείρησης (Murray & Tao, 2012) 

Βασικό συστατικό για τον υπολογισμό του WACC είναι ο υπολογισμός του κόστους 

των ιδίων κεφαλαίων ( ke). Μια επιχείρηση χρησιμοποιεί τα ίδια της κεφάλαια  

προκειμένου να χρηματοδοτήσει τα επενδυτικά της προγράμματα με δύο τρόπους: 

1)  Με τη χρησιμοποίηση των παρακρατημένων ή αδιανέμητων κερδών 

(retained earnings)  της χρήσης αυτής (καθώς τα παρακρατημένα κέρδη των 

παλαιότερων χρήσεων έχουν ήδη επενδυθεί) 

2)  Με την έκδοση νέου μετοχικού κεφαλαίου. (Βασιλείου & Ηρειώτης, 2008) 

 Η μέτρηση του κόστους των ιδίων κεφαλαίων  παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες γενικά 

όμως χρησιμοποιούνται τρεις τρόποι για τον υπολογισμό του κόστους των ιδίων 

κεφαλαίων: 

 Η προσέγγιση με το υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων – CAPM 

 Η προσέγγιση με το υπόδειγμα των τριών παραγόντων των Fame και French ή 

άλλα παρόμοια μοντέλα.  

 Η προσέγγιση της ανταμοιβής για τον κίνδυνο σύμφωνα με την οποία οι μέτοχοι 

μιας επιχείρησης αναλαμβάνουν μεγαλύτερο κίνδυνο από ότι οι δανειστές και 

επομένως απαιτούν μια πρόσθετη ανταμοιβή για αυτόν τον κίνδυνο.  

Επομένως ks =kd + RP όπου ks= η απαιτουμένη απόδοση της μετοχής, kd= το προ 

φόρων κόστος του ομολογιακού δανείου και RP= η ανταμοιβή για τον πρόσθετο 

κίνδυνο που αναλαμβάνουν (CFA Institute, Pinto, Henry, Robinson, & Stowe, 2007) 
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 Ένα ακόμα συστατικό για τον υπολογισμό του WACC είναι η εκτίμηση του κόστους 

των δανειακών κεφαλαίων (kd) .  Ο καθηγητής Damodaran προτείνει 2 μεθόδους για 

τον υπολογισμό του κόστους των δανειακών κεφαλαίων : 

1)      Κοιτώντας την απόδοση στην λήξη των ομολόγων που εκκρεμούν από την 

επιχείρηση. Ο περιορισμός αυτής της μεθόδου είναι ότι λίγες επιχειρήσεις έχουν 

μακροχρόνια ομόλογα που είναι εύκολα διαπραγματεύσιμα και ρευστοποιήσιμα ανά 

πάσα στιγμή. 

2)      Κοιτώντας την αξιολόγηση της επιχείρησης και εκτιμώντας 

ένα default spread βασιζόμενοι σε αυτήν την αξιολόγηση. Η προσέγγιση αυτή είναι πιο 

διαδεδομένη αν και συχνά διαφορετικά ομόλογα από τις ίδιες επιχειρήσεις έχουν 

διαφορετικές αξιολογήσεις (Damodaran, 2011) 

Το κόστος των δανειακών κεφαλαίων υπολογίζεται με βάση των σύνολο των δαπανών 

ως αποτέλεσμα της εξωτερικής χρηματοδότησης. 

 

Επομένως : 

 

rd=χρεωστικοί τόκοι/ δανειακά κεφάλαια 

κόστος δανειακών κεφαλαίων προ φόρων = risk free rate + default spread 

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

 

Να σημειωθεί ότι για τον υπολογισμό του WACC χρησιμοποιείται το κόστος 

δανειακών κεφαλαίων μετά φόρων, καθώς αντιπροσωπεύει το καθαρό χρέος στην 

κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρίας. 

 

Υπάρχουν επομένως σύμφωνα με τον Damodaran (Damodaran, 2011)  τρία  βασικά 

στοιχεία που θα πρέπει να εκτιμηθούν προκειμένου να υπολογιστεί το κόστος των 

δανειακών κεφαλαίων : 

 

1) Το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου 

2) Το spread 

3) O φορολογικός συντελεστής 
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Οι διαδικασίες που έχουμε περιγράψει παραπάνω , δηλαδή ο τρόπος εκτίμησης του 

κόστους των δανειακών και ιδίων κεφαλαίων θα συνδυαστούν προκειμένου να 

υπολογίσουμε το μέσο σταθμικό κόστος (WACC), το οποίο αποτελεί τη βάση του 

προεξοφλητικού επιτοκίου. Βάσει του προεξοφλητικού επιτοκίου θα γίνει και στο 

κεφάλαιο 5 η αποτίμηση της εταιρίας Ελληνικά Πετρέλαια. 

                                                         

 Το Υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (capital asset pricing model –

CAPM) 

To CAPM  το όποιο αναπτύχθηκε από τον Sharpe   (Sharpe, 1964) και από τον Linter   

(Linter, 1965), οι οποίοι στηρίχθηκαν στην θεωρία χαρτοφυλακίου 

του Markowitz  (Markowitz, 1952) αναλύει τη συμπεριφορά των χρεογράφων, εισήγαγε 

τις έννοιες του συστηματικού και μη συστηματικού κινδύνου, και εξηγεί τη σχέση 

μεταξύ αναμενόμενου κινδύνου και προσδοκώμενης απόδοσης. Η απόδοση η οποία 

απαιτούν οι επενδύτες να έχει μια μετοχή προκείμενου να την αγοράσουν ισούται με 

μια απόδοση χωρίς κίνδυνο ( risk –free rate of return) συν μια ανταμοιβή για τον 

κίνδυνο (risk premium) . Η ανταμοιβή για τον κίνδυνο εξαρτάται από τον συντελεστή 

βήτα (beta) της μετοχής και την ανταμοιβή του κινδύνου που ενέχει το χαρτοφυλάκιο 

της αγοράς (market risk premium).  

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω , ισχύει η σχέση : 

 

E(ri)=rf + [E(Rm)-rf)βi 

 

Όπου, 

 

Eri= το αναμενόμενο ποσοστό απόδοσης 

rf= η απόδοση χωρίς κίνδυνο 

Rm= η αναμενόμενη απόδοση ολόκληρης της αγοράς 

βi = ο συντελεστής βήτα της μετοχής 

E(Rm)-rf= το πριμ του κινδύνου της αγοράς 
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Στην πράξη δεν υπάρχει επένδυση η οποία δεν εμπεριέχει καθόλου κίνδυνο. Ωστόσο οι 

περισσότεροι αναλυτές χρησιμοποιούν την απόδοση των εντόκων γραμμάτιων του 

Ελληνικού Δημοσίου σαν μια προσέγγιση της απόδοσης χωρίς κίνδυνο. Ο συντελεστής 

βήτα της μετοχής μετρά την ευαισθησία που παρουσιάζει η απόδοση της μετοχής σε 

συνάρτηση των μεταβολών της απόδοσης του δείκτη της αγοράς. Ο πιο απλός τρόπος 

υπολογισμού του βήτα μιας μετοχής είναι η εύρεση του ιστορικού βήτα. 

  

Το ιστορικό βήτα είναι η κλίση μιας γραμμής παλινδρόμησης των προηγούμενων 

αποδόσεων της μετοχής επί των προηγούμενων αποδόσεων ενός δείκτη χρηματιστηρίου 

και επηρεάζεται από : 

 Την επιλογή του χρηματιστηριακού δείκτη που αντιπροσωπεύει το 

χαρτοφυλάκιο αγοράς 

 Η διάρκεια της συχνότητας δεδομένων και η συχνότητα των παρατηρήσεων 

(CFA Institute, Pinto, Henry, Robinson, & Stowe, 2007) 

Το CAPM είναι ένα θεωρητικό μοντέλο αποτίμησης της απόδοσης ενός αξιόγραφου ή 

χαρτοφυλακίου. Έχει μεγάλη χρησιμότητα αλλά έχει κάποια ελαττώματα που το 

κάνουν μη χρηστικό με αποτέλεσμα τα συμπεράσματα που προκύπτουν να είναι 

αμφιλεγόμενα. Από τις κριτικές που έχουν ασκηθεί στο CAPM θα αναφερθούμε σε 

αυτή του Roll (Roll, 1977) ο οποίος υπογραμμίζει ότι η εγκυρότητα του μοντέλου είναι 

περιορισμένη καθώς το πραγματικό χαρτοφυλάκιο της αγοράς δεν είναι αναγνωρίσιμο 

και επομένως η θεωρία του CAPM δεν έχει στηριχθεί στο χαρτοφυλάκιο της αγοράς 

αλλά σε ένα χαρτοφυλάκιο ατελές που προσομοιάζει στο χαρτοφυλάκιο της αγοράς. 
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Κεφάλαιο 4 : Παρουσίαση της εταιρίας ΕΛΠΕ ΑΕ 

4.1. Γενικά για την εταιρία και τον Όμιλο ΕΛΠΕ 

 

Τα Ελληνικά Πετρέλαια ιδρύθηκαν το 1998 και αποτελεί έναν δυναμικό όμιλο με 

στέρεες βάσεις που πρωταγωνιστεί στις ενεργειακές εξελίξεις τόσο στην Ελλάδα όσο 

και στην ευρύτερη  περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η σταδιακή του εξέλιξη 

από πετρελαϊκή δύναμη σε ενεργειακή δύναμη συνοδεύεται από διεθνείς 

δραστηριότητες επεκτάσεις και συμμαχίες. 

Οι μετοχές της ΕΛΠΕ διαπραγματεύονται στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου 

με τη μορφή Διεθνών Αποθετηρίων Εγγράφων (Global Depository Receipts- GDR’s). 

Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 666.284.703,30 διαιρούμενο σε 305.635.185 

μετοχές ονομαστικής αξίας € 2,18 η κάθε μια. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα κύρια οικονομικά στοιχεία για το έτος 2015. 

(Τα ποσά εμφανίζονται σε εκατομμύρια ευρώ) 

 
Πίνακας 4: Οικονομικά στοιχεία 2015 ΕΛΠΕ 

Κύκλος Εργασιών 7303 

Συγκρίσιμα κέρδη EBITDA 758 

Συγκρίσιμα καθαρά κέρδη 268 

Απασχολούμενα κεφάλαια 2913 

Καθαρός δανεισμός 1122 

 

Πηγή : http://www.helpe.gr/the-group/at-a-glance/ 
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Εικόνα 1:Κύρια αποτελέσματα χρήσης Ομίλου 2015 

 

Πηγή: http://www.helpe.gr/investor-relations/key-data/key-financials/ 

 
Εικόνα 2 : Κύρια στοιχεία Ισολογισμού

 

Πηγή: http://www.helpe.gr/investor-relations/key-data/key-financials/ 

 

Ο όμιλος την τελευταία πενταετία πραγματοποίησε ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 3 

δις , που αφορούσε την ολοκλήρωση της μεγαλύτερης ιδιωτικής ελληνικής 

βιομηχανικής επένδυσης , τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του διυλιστηρίου της 

Ελευσίνας. Το 2013 ήταν η πρώτη χρονιά της λειτουργίας του και βοήθησε σημαντικά 

στην κερδοφορία του ομίλου, προσφέροντας παράλληλα οφέλη για την οικονομία, το 

περιβάλλον και δημιουργώντας θέσεις εργασίας και απασχόλησης. 

Ο όμιλος κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά μέσω των θυγατρικών ΕΚΟ και 

ελληνικά καύσιμα (πρώην BP Hellas). Οι δυο εταιρίες διαθέτουν ένα δίκτυο περίπου 

1800 πρατηριών. Παράλληλα κατέχει σημαντική θέση στην εμπορία καυσίμων στην 

Κύπρο, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο, και Π.Γ.Δ.Μ. διαθέτοντας ένα δίκτυο 295 

πρατηρίων και τις εγκαταστάσεις της ΟΚΤΑ( Σκόπια) 
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Εικόνα 3: Χώρες δραστηριοποίησης ΕΛ.ΠΕ. 

 

Πηγή : http://www.helpe.gr/the-group/where-we-are-active-abroad/ 

 

Η  παρουσία του ομίλου στο εξωτερικό είναι μέσω των ακόλουθων εταιρίων : 

 HELLENIC PETROLEUM INTERNATIONAL AG : με έδρα τη Βιέννη της 

Αυστρίας και μετοχικό κεφάλαιο 70.000 €. Χρησιμοποιείται ως Holding εταιρία 

του ομίλου στο εξωτερικό. 

 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΥΠΡΟΥ LTD : είναι 100% θυγατρική της 

εταιρίας ΕΛ.ΠΕ. και δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2002 με την εξαγορά 

της BP Cyprus LTD. Σήμερα κατέχει 32,5% μερίδιο στην κυπριακή αγορά. 

 JUGOPETROL AD : η μεγαλύτερη εταιρία πετρελαιοειδών στο Μαυροβούνιο, 

διαθέτει και λειτουργεί το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων βενζίνης. 

 EKO BULGARIA EAD : έχει έδρα τη Σόφια Βουλγαρίας και δραστηριοποιείται 

στην εμπορία προϊόντων πετρελαίου. 

 EKO SERBIA A.D. : έχει έδρα το Βελιγράδι Σερβίας , ιδρύθηκε το 2002 και 

δραστηριοποιείται στην εμπορία προϊόντων πετρελαίου. 

 ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. : το μετοχικό κεφαλαιο της εταιρίας στις 

31.12.2009 ανερχόταν σε 93,6 εκατομμύρια € . Από τους βασικούς σκοπούς της 

εταιρίας η σύσταση κοινοπραξίας στην οποία θα συμμετέχει και η ίδια με κύριο 

αντικείμενο την κατασκευή και λειτουργία αγωγού αργού πετρελαίου από τη 

Θεσσαλονίκη έως τα Σκόπια. 
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 ΟΚΤΑ AD SKOPJE : ιδρύθηκε το 1980 και αποτελεί το μεγαλύτερο 

προμηθευτή καυσίμων στη χώρα. Οι εγαταστάσεις της ΟΚΤΑ συνδέθηκαν με 

αγωγό μήκους 210 χλμ με τις εγαταστάσεις των ΕΛ.ΠΕ. στη Θεσσαλονίκη. Οι 

εγκαταστάσεις της διύλισης αργού πετρελαίου είναι δυναμικότητας 2.5 εκατ. 

μετρικών τόνων. 

 ΒΑΡΔΑΞ ΑΕ : ιδρύθηκε το 2002 , το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 52,99 

εκατ. € ,η ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΕ συμμετέχει σε ποσοστό 80 %. 

Εικόνα 4: Παρουσίαση του Ομίλου ΕΛ.ΠΕ. 

 

 
Πηγή : http://www.helpe.gr/the-group/where-we-are-active-abroad/ 

 

4.2. Κύριες Δραστηριότητες Ομίλου ΕΛΠΕ 

 

O όμιλος διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στις οποίες συμπεριλαμβάνονται: 

 Διύλιση, εφοδιασμός & εμπορία πετρελαιοειδών :  αποτελεί τη σημαντικότερη 

δραστηριότητα του ομίλου και αντιπροσωπεύει το  75% του συνολικού του 

ενεργητικού. Τα διυλιστήρια του σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη 

καλύπτουν το 65% της συνολικής διυλιστικής δυναμικότητας της χώρας. 

 Λιανική εμπορία πετρελαιοειδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό : διαθέτει ένα 

δίκτυο με πάνω από 1681 πρατήρια σε σύνολο αγοράς περίπου 5500 πρατηρίων. 

Η εξαγορά της BP επέτρεψε στον όμιλο να  ενδυναμώσει τη θέση του. Ένας από 

τους στρατηγικούς πυλώνες της εταιρίας είναι η καινοτομία. Στα πλαίσια αυτού  
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προτάθηκαν 2 διαφοροποιημένα προϊόντα το  ΕΚΟ diesel Avio και το BP 

ultimate Diesel. 

 Παραγωγή και εμπορία χημικών και πετροχημικών : ο μοναδικός παραγωγός 

πετροχημικών προϊόντων στην Ελλάδα με μερίδιο αγοράς πάνω από 50%. 

Διαθέτει το μοναδικό καθετοποιημένο συγκρότημα παραγωγής (το οποίο είναι 

κάθετο με τον κλάδο διύλισης). Κύρια προϊόντα το πολυπροπυλένιο που 

παράγεται σύμφωνα με την τεχνολογία Basel. 

 Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας : μέσω της ELPEDISON διαθέτει 

δύο σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Θεσσαλονίκη και Θίσβη 

Βοιωτίας, αποτελώντας έναν από τους μεγαλύτερους εναλλακτικούς 

προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας : η ΕΛ.ΠΕ. ανανέωσιμες ιδρύθηκε το 2006 και 

έχει ως στόχο την παραγωγή, εκμετάλλεση και εμπορία προϊόντων που θα 

προέρχονται από ανανέωσιμες πηγές ενέργειας. Με την εκμετάλλευση των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει θέσει ως στόχο τη μείωση του 

αποτυπώματος του CO2 , αναλαμβάνοντας παράλληλα αιολικά και υβριδικά 

έργα. 

 Τεχνικές μελέτες : Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ είναι θυγατρική του ομίλου και παρέχει 

τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, επεκτείνοντας συνεχώς τις 

δραστηριότητες ακόμα και στο εξωτερικό. 

 Δίκτυο αγορών- θαλάσσιες μεταφορές : με τα δεξαμενόπλοια <<Μελίνα>> και 

<< Ειρήνη>> συμμετέχει στην ανάπτυξη των διασυνοριακών αγωγών φυσικού 

αερίου. (http://www.helpe.gr/the-group/from-past-to-present/) 
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4.3. Ιστορική Αναδρομή 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα σημαντικότερα γεγονότα στην ιστορία του Ομίλου : 

1955-1970 : Το 1955 με απόφαση της κυβέρνησης  υπογράφεται η σύμβαση 

κατασκευής του πρώτου διυλιστηρίου στον Ασπρόπυργο και το 1958 ολοκληρώνεται η 

κατασκευή του. 

1971-1980 : Ιδρύεται η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε. (Δ.Ε.Π.) και 

εξαγοράζεται από το Ελληνικό Δημόσιο η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. 

1981-1990 : Ο όμιλος εταιριών ESSO εξαγοράζεται από το Δημόσιο και αλλάζει 

επωνυμία σε ΕΚΟ. Ιδρύεται επίσης η  Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου που 

ανέλαβε τη διύλιση και τη διάθεση διυλισμένων προϊόντων. 

1991-1997 : απελευθερώνεται η αγορά πετρελαίου και η Δ.Ε.Π αναλαμβάνει τη 

διάθεση και τη διύλιση προϊόντων για δικό της λογαριασμό και συμμετέχει σε 

κοινοπραξίες έρευνας  TRITON και ENTERPRISE. 

1998-2008 : Γίνεται η συγχώνευση όλων των θυγατρικών του ομίλου ΔΕΠ και η 

μετονομασία σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και αρχίζει η διαπραγμάτευση των 

μετοχών στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου. Σε αυτό το διάστημα συμμετέχει 

σε θυγατρικές ή προχώρα σε εξαγορές εδραιώνοντας τη θέση της στη ΝΑ Ευρώπη. 

2009-2014 : η BP Hellas μεταβιβάζει τα δικαιώματα της στην ΕΛ.ΠΕ.  Ο όμιλος 

αποχωρεί από την αγορά της Γεωργίας. Το 2013 ολοκληρώθηκε το πενταετές 

πρόγραμμα για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του διυλιστηρίου στην Ελευσίνα. 

Ολοκληρώνεται με επιτυχία η πρώτη έκδοση ευρωομολόγου στην Ιστορία του ομίλου 

ύψους €500 εκ. (http://www.helpe.gr/the-group/from-past-to-present/) 
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4.4 Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή οικονομία 

 

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση, World Economic Outlook του Διεθνές 

Νομισματικού Ταμείου (IMF, October 2016) η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να 

επιβραδυνθεί στο 3,1 % το 2016 πριν ανακάμψει στο 3,4% το 2017. Η πρόβλεψη αυτή 

αναθεωρήθηκε προς τα κάτω κατά 0,1 της εκατοστιαίας  μονάδας για το 2016 και για 

το 2017 σε σχέση με τον περασμένο Απρίλιο. Αυτή η πρόβλεψη αντανακλά μια πιο 

συγκρατημένη προοπτική για τις προηγμένες οικονομίες  (μετά και από τις εκλογές του 

Ηνωμένου Βασιλείου για την παραμονή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση) όπως επίσης και 

μια ασθενέστερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη για τις ΗΠΑ. Οι εξελίξεις αυτές 

έχουν ασκήσει καθοδική πίεση στα παγκόσμια  επιτόκια. 

Οι ανεπτυγμένες οικονομίες βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας οικονομικής 

κρίσης. Οκτώ χρόνια μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers έχει σημειωθεί 

αρκετή πρόοδος στην αποκατάσταση των ζημιών, ωστόσο η πρόοδος είναι άνιση και τα 

αποτελέσματα της κρίσης εξακολουθούν να είναι  ορατά σε ορισμένες χώρες. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη 

Πίνακας 5: Βασικά οικονομικά μεγέθη 

 

Πηγή : World Economic Outlook, IMF, October 2016 
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Η οικονομία των ΗΠΑ έχει χάσει την ορμή της τα τελευταία τρίμηνα και η προοπτική 

της ανάκαμψης που υπήρχε για το δεύτερο τρίμηνο του 2016 δεν έχει ακόμα 

πραγματοποιηθεί. Η αύξηση της κατανάλωσης παραμένει ισχυρή (περίπου στο 3%)  

τροφοδοτούμενη από την ισχυρή αγορά εργασίας και της υψηλής μισθολογικής 

κλίμακας. Ωστόσο η συνεχιζόμενη αδυναμία των επιχειρήσεων στις πάγιες επενδύσεις 

αντανακλά τη μείωση των κεφαλαιουχικών δαπανών στον τομέα της ενέργειας. 

Η  ανάπτυξη στην ευρωπαϊκή  ζώνη υποχώρησε στο 1,2 % στο δεύτερο τρίμηνο από το 

2,1% που ήταν στον πρώτο τρίμηνο. Η εγχώρια ζήτηση, ιδίως των επενδύσεων, 

επιβραδύνθηκε σε ορισμένες από τις ισχυρότερες ευρωπαϊκές οικονομίες (αναλογικά με 

προηγούμενα ισχυρότερα τρίμηνα) . Στην Ιαπωνία η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε έως 

0,7% σε σχέση με το 2,1 % του πρώτου τριμήνου. Η επιβράδυνση αυτή είναι 

συνηθισμένη έπειτα από ένα μη αναμενόμενο ισχυρό πρώτο τρίμηνο. Η ιδιωτική και 

δημόσια κατανάλωση  ενισχύθηκαν το 2016, ωστόσο ανασταλτικός παράγοντας  

υπήρξε η αδύναμη εξωτερική ζήτηση. 

Παρά την υποτονική δραστηριότητα στις ανεπτυγμένες οικονομίες, οι αναπτυσσόμενες 

οικονομίες σημείωσαν άνοδο το πρώτο εξάμηνο του 2016. Οι αναδυόμενες αγορές της 

Ασίας συνεχίζουν να καταγράφουν ισχυρή ανάπτυξη ενώ η κατάσταση βελτιώθηκε για 

οικονομίες όπως της Βραζιλίας και της Ρωσίας. Ωστόσο πολλές οικονομίες στη Μέση 

Ανατολή και την Υποσαχάρια Αφρική εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δύσκολες 

συνθήκες. 

Πιο συγκεκριμένα για τις αναπτυσσόμενες οικονομίες, για την οικονομία της Κίνας 

προβλέπεται ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ 6,6 % καθώς έχει σημειωθεί υποχώρηση της 

εξωτερικής ζήτησης. Επιπρόσθετα η Κινέζικη οικονομία παρουσιάζεται πιο ευάλωτη 

στις πιθανές αναταραχές των χρηματιστηριακών αγορών ενώ βρίσκεται σε ένα 

μεταβατικό στάδιο μετατόπισης των οικονομικών δραστηριοτήτων της από τη 

βιομηχανία στις υπηρεσίες.   

Αναφορικά με την οικονομία της Ρωσίας αναθεωρήθηκαν οι αρνητικές εκτιμήσεις (σε 

ύφεση  0,8 % έναντι 1,8% στις εαρινές εκτιμήσεις) εξαιτίας των πρόσφατων εξελίξεων 

στην παραγωγή πετρελαίου. Στο διεθνές ενεργειακό φόρουμ στην Αλγερία 

αποφασίστηκε μείωση της παγκόσμιας ημερήσιας παραγωγής στα 740 χιλ. βαρέλια. 

Αυτό συνεπάγεται αύξηση στα έσοδα της Ρωσίας από τις εξαγωγές. 
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Ο παγκόσμιος πληθωρισμός επηρεάζεται σημαντικά από τις διεθνείς τιμές των 

εμπορευμάτων και πιο συγκεριμένα από τις τιμές στην ενέργεια. Η μέση τιμή του αργού 

πετρελαίου (UK Brent, Dubai Fateh και West texas Intermediate αποτελούν βάση 

αναφοράς για τη διαμόρφωση των τιμών) διαμορφώθηκε στα $50,79 δολάρια το βαρέλι 

για το 2015, στα  $42,96 το 2016 ενώ για το 2017 προβλέπεται στα $50,64 δολάρια το 

βαρέλι. 

Στο παρακάτω πίνακα  πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά μεγέθη που συνθέτουν το 

ΑΕΠ της Ευρωζώνης και της ΕΕ. 

Πίνακας 6: Βασικά Μακροοικονομικά Μεγέθη, ΕΕ-28, Ευρωζώνη, (ετήσιες % μεταβολές) 

 

Πηγή : European Economic Forecast, Spring 2016, European Commission  

Η ιδιωτική κατανάλωση τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στην  Ευρωπαϊκή Ενώση  

ενισχύθηκε κατά 1,8% και 2,1% αντίστοιχα. Η ενίσχυση αυτή φαίνεται να οφείλεται 

στη βελτίωση των συνθηκών της αγοράς εργασίας. Οι επενδύσεις στην ΕΕ αυξήθηκαν 

κατά 1,9%  ενώ αντίστοιχα στην Ευρωζώνη η διεύρυνση έφτασε το 2,4%. Η Ιρλανδία 

ήταν από τις χωρές που σημειώσε τη μεγαλύτερη άνοδο στις επενδύσεις (19,6%) λόγω 

ότι πολλές αμερικανικές και άλλες αλλοδαπές εταιρίες μετέφεραν την έδρα τους εκεί. 

Οι εξαγωγές εμφανίζονται αποδυναμωμένες εξαιτίας της τάσης που επικρατεί στο 

διεθνές εμπόριο ενώ κάτι αντίστοιχο παρατηρείται και στις εισαγωγές. 
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4.5. Οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα 

 

Το μίγμα περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής που εφαρμόστηκε από το 2010, 

προκειμένου να προσαρμοστεί το δημοσιονομικό έλλειμμα της ελληνικής οικονομίας 

σε βιώσιμα επίπεδα , είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές κοινωνικές, πολιτικές και 

οικονομικές επιπτώσεις. Σύμφωνα με το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για 

το 2017, το μέσο ελληνικό νοικοκυριό αντιμετώπισε ετήσια μείωση του πραγματικού 

διαθέσιμου εισοδήματος του άνω του 8%.  

Η ελληνική οικονομία έχει οδηγηθεί σε ένα καθοδικό κύκλο μειωμένης εγχώριας 

ζήτησης, αυξανόμενης ανεργίας και μειωμένου διαθέσιμου εισοδήματος. Συγκεκριμένα 

για την αγορά εργασίας , οι εξελίξεις αυτές ήταν ιδιαίτερα δυσμενείς καθώς για το 

διάστημα 2010-2013 το ποσοστό απασχόλησης μειώθηκε κατά 4,8% και το ποσοστό 

ανεργίας επιδεινώθηκε κατά 16 ποσοστιαίες μονάδες μέσα στο ίδιο διάστημα. 

Σύμφωνα με το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2017 (Οικονομικών, 

2016) η επειδίνωση των βασικών δεικτών της αγοράς εργασίας σε συνδυασμό με την 

απώλεια του 65,5 % του όγκου των επενδύσεων μεταξύ 2008 και 2014 καθώς και η 

συρρίκνωση της εγχώριας ζήτησης κατά 6,2% μεταξύ 2009 και 2014 οδήγησαν στην 

ετήσια μείωση του ακαθάριστου ονομαστικού διαθέσιμου εισοδήματος των 

νοικοκύριων κατά 7,3 %. 

Από την πορεία των δεικτών έγινε εμφανές ότι θα έπρεπε να γίνει αναπροσαρμογή της 

οικονομικής πολιτικής και να δοθεί έμφαση σε διαρθρωτικές αλλαγές. Ο Ευρωπαϊκός 

Μηχανισμός Σταθερότητας πρότεινε για την Ελλάδα ένα νέο τριετές πρόγραμμα 

στήριξης που άρχισε να εφαρμόζεται από τον Αύγουστο του 2015. Η νέα 

δημοσιονομική προσαρμογή θέτει στόχους πρωτογενούς  πλεονάσματος 1,75% για το 

2016 και 3,5% για το 2017. (Οικονομικών, 2016) 
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Για το  πρώτο εφτάμηνο του 2016, οι Δείκτες Οικονομικής Συγκυρίας εμφανίστηκαν 

πιο βελτιωμένοι συγκρινόμενοι με το πρώτο εφτάμηνο του 2015. Ο δείκτης 

επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία ανέρχεται στις 90,9 μονάδες (έναντι 84,0) 

και ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο στις 97,1 μονάδες 

(έναντι 88,0) . 

 Ο δείκτης Υπεύθυνων Προμηθειών ανήλθε στις 49,4 μονάδες (έναντι 44,5). Τέλος,ο 

δείκτης Οικονομικού Κλίματος τον Αύγουστο έφτασε τις 92,5 μονάδες σε σχέση με τις 

76,1 του Αυγούστου του 2015. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος είναι το σταθμισμένο 

άθροισμα των δεικτών Επιχειρηματικών Προσδοκίων στη Βιομηχανία, τις Κατασκευές, 

το Λιανικό Εμπόριο, τις Υπηρεσίες και του Δείκτη Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης. 

                                 

Δείκτες επιχειρηματικών Προδοκίων 

 

Διάγραμμα 1: Δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία 

 

Πηγή:ΙΟΒΕ 
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Διάγραμμα 2: Δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις Κατασκευές 

 
Πηγή:ΙΟΒΕ 

 
 

 

Διάγραμμα 3: Δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο 

 

Πηγή:ΙΟΒΕ 
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Διάγραμμα 4: Δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις Υπηρεσίες 

 

Πηγή:ΙΟΒΕ 

Διάγραμμα 5: Δείκτες Οικονομικού Κλίματος Ε.Ε-28 και Ελλάδα 

 
Πηγή : Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Ecfin 

Η θετική εξέλιξη του δείκτη προκύπτει ως αποτέλεσμα της σχετικής βελτίωσης των 

προσδοκιών στις υπηρεσίες και την καταναλωτική εμπιστοσύνη και οριακά στη 

Βιομηχανία. Ο συγκεκριμένος δείκτης καταγράφει συνέχως άνοδο κυρίως λόγω της 

ομαλής εκτέλεσης του  προγράμματος (επαναφορά weiver από της ΕΚΤ, ομαλή 

χρηματοδότηση του κράτους). Ωστόσο ακόμα δεν έχει φτάσει στα επιπεδα του 2014 και 

αυτό οφείλεται στα πρόσθετα μέτρα που έχουν παρθεί και  στις επιπλέον φορολογικές 



Αποτίμηση Εταιρίας ΕΛΠΕ Σελίδα 43 
 

και ασφαλιστικές εισφορές. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι περιορισμοί στην κίνηση 

κεφαλαίων (capital controls) που δημιούργησαν ένα λιγότερο ρευστό περιβάλλον. 

Από τις μεγαλύετερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα σήμερα είναι το  

πρόβλημα της ανεργίας. Το πρόβλημα της ανεργίας είναι σύνθετο ως προς τις αιτίες και 

τις συνέπειες του. Είναι ένα αυξανόμενο κοινωνικό πρόβλημα της χώρας που χρήζει 

άμεσης αντιμετώπισης αλλά και ταυτόχρονης ριζικής αλλαγής της ασκούμενης 

οικονομικής πολιτικής. 

Σύμφωνα με την έκθεση του ΙΟΒΕ (ΙΟΒΕ, 2016) η μη εποχικά διορθωμένη ανεργία στο 

δεύτερο τρίμηνο του 2016 σημείωσε πτώση στο 23,01% από 24,6%(αντίστοιχο τρίμηνο 

του 2015). Να σημειωθεί ότι είναι το ένατο συνεχόμενο τρίμηνο στο οποίο σημειώνεται 

πτώση του ποσοστού ανεργίας. Ωστόσο παρόλο την καθοδική πορεία το ποσοστό 

ανεργίας στην Ελλάδα συνεχίζει να είναι το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωζώνη-19. 

Το πρόβλημα ανεργίας συνεχίζει και είναι εντονότερο στις γυναίκες από ότι στους 

άνδρες (27,6% έναντι 19,6%). Στις παραγωγικές ηλιακές ομάδες (20-24,25-29,30-44) 

το δεύτερο τρίμηνο του 2016 το ποσοστό ανεργίας σημείωσε κάμψη ωστόσο συνεχίζει 

και είναι υψηλό( στις ηλικίες 20-24 ποσοστό ανεργίας 48%, ηλικίες 25-29 ποσοστό 

ανεργίας 32,6%, ηλικίες 30-44 ποσοστό ανεργίας  21,5%) 

Διάγραμμα 6: Εξέλιξη του ποσοστού του εργατικού δυναμικού στο σύνολο του πληθυσμού και του ποσοστού 

των ανέργων στο σύνολο του εργατικού δυναμικού 

 

Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ- Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, Eurostat 
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4.6 Επισκόπηση του κλάδου πετρελαιοειδών στην Ελλάδα 

 

Στην Ελλάδα ο κλάδος των πετρελαιοειδών επηρεάζει σημαντικά την πορεία της 

εθνικής μας οικονομίας. Το πετρέλαιο κατέχει τη σημαντικότερη θέση, όσον αφορά την 

κατανάλωση ενέργειας στη χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα , το πετρέλαιο συμμετέχει σε 

ποσοστό 50% επί της ακαθάριστης εγχώριας κατανάλωσης ενέργειας. Ωστόσο από το 

2008 και έπειτα παρουσιάζει μια πτώση κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης. Η 

συμμετοχή του φυσικού αερίου ανέρχεται σε ποσοστό 13,3 %, οι ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας σε ποσοστό 10,7% (το υψηλότερο των τελευταίων ετών) και η συμμετοχή 

των στερεών καυσίμων σε επίπεδα 27% με 28% (ICAP, Δεκέμβριος 2015) 

 

Διάγραμμα 77 : Συμμετοχή καυσίμων στην ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα (2003-

2013) 

 

Πηγή: Eurostat-  Επεξεργασία ICAP 

* σε μονάδες Τ.Ι.Π. (Τόνοι Ισοδύναμου Πετρελαίου)  

Άλλες: ηλεκτρική ενέργεια και βιομηχανικά απόβλητα 
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Στην Ελλάδα ο τομέας των μεταφορών έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε κατανάλωση 

πετρελαιοειδών και πιο συγκεκριμένα ο τομέας των οδικών μεταφορών απορρόφησε το 

59% της συνολικής ζήτησης , το 12% απορροφήθηκε από τον οικιακό τομέα ενώ οι 

διεθνείς μεταφορές κάλυψαν το 8%. (ICAP, Δεκέμβριος 2015). 

Από τους παράγοντες που καθορίζουν σημαντικά την κερδοφορία του κλάδου είναι η 

εξέλιξη των διεθνών τιμών πετρελαίου, τα περιθώρια διύλισης και η συναλλαγματική 

ισοτιμία €/$. 

Διάγραμμα 8: Εξέλιξη τιμής Brent 2010-2015 

 

Πηγή: ΕΙΑ 

Στην Ελλάδα η διαμόρφωση των τιμών στα προϊόντα πετρελαίου πραγματοποιείται σε 

3 στάδια  της αγοράς: 

1. Διύλιση : η τιμή πώλησης από τις εταιρίες διύλισης εξαρτάται από τρεις 

παράγοντες 

 α) οι τιμές του δείκτη του δελτίου Platt’s European Marcetskan για φορτία CIF 

MED BASIS ITALY  

β) την προμήθεια ή προσαύξηση των διυλιστηρίων που εκφράζεται σε δολάρια 

γ) τις ενδεχόμενες εκπτώσεις που πραγματοποιουν οι εταιρίες διύλισης ανάλογα 

με τον όγκο των πωλήσεων 

2. Λιανική εμπορία : το κόστος κτήσης  των πρατηρίων λιανικής προκύπτει από το 

άθροισμα του κόστους κτήσης των εταιριών εμπορίας με το περιθώριο κερδους 

των τελευταίων 
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3. Χονδρική εμπορία : το κόστος κτήσης για τις εταιρίες χονδρικής πώλησης 

προκύπτει  από το άθροισμα της τιμής διυλιστηρίου με τους ειδικούς φόρους 

που καταβάλλουν οι εταιρίες πριν διαθέσουν τα προϊόντα τους στην 

αγορά(ΕΦΚ, Δ.Ε.Τ.Ε). (ICAP, Δεκέμβριος 2015) 

Όπως έχει αναφερθεί ο κλάδος διύλισης πετρελαίου έχει  σημαντική παρουσία στα 

οικονομικά μεγέθη της χώρας μας. Αξιοσημείωτη όμως είναι και η επενδυτική 

δραστηριότητα του κλάδου, καθώς η βιωσιμότητα και η κερδοφορία του εξαρτάται από 

τη συμμόρφωση στους κανονισμούς της ευρωπαϊκής και εγχώριας νομοθεσίας όπως και 

στη δυνατότητα άμεσης αναταπόκρισης στις εξελίξεις του εξωτερικού περιβάλλοντος. 

Την περίοδο 2008-2011 πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 1,3 δις €. (ΙΟΒΕ, 2014) 

Πίνακας 7: Βασικά διαρθρωτικά μεγέθη κλάδου διύλισης πετρελαίου 2005-2011 

 

Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 

 

Η κρίση της ελληνικής οικονομίας καθώς και η ύφεση που σημειώνεται στις διάφορες 

οικονομίες της Ευρώπης έχουν επηρεάσει σημαντικά τον κλάδο πετρελαιοειδών στη 

χώρα μας. Κάποια από τα προβήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος είναι το υψηλό 

κόστος εφοδιασμού αργού πετρελαίου, τα χαμηλά περιθώρια διύλισης καθώς και το 

υψηλό κόστος χρηματοδότησης.Οι πιέσεις που έχει δεχθεί η εγχώρια αγορά οφείλονται 

και στις διακύμνασεις στο επίπεδο των τιμών. 
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Διάγραμμα 9: Πωλήσεις πετρελαιοειδών και δείκτης διαθέσιμου εισοδήματος 

 

Πηγή :ΙΟΒΕ 

Διάγραμμα 10: Πωλήσεις και μέση τιμή πετρελαιοειδών 

 

Πηγή :ΙΟΒΕ 

Όπως παρατηρείται, η συσχέτιση των πωλήσεων και του δείκτη εισοδήματος είναι 

θετική ενώ οι πωλήσεις και η μέση τιμή των πετρελαιοειδών είναι αντιστρόφως 

ανάλογη ( μια πιθάνη αύξηση στις τιμές οδηγεί σε μείωση των πωλήσεων). 

Σημαντική επίδραση στις τιμές έχουν και οι συνεχείς αυξήσεις στον Ειδικό Φόρο 

Κατανάλωσης (ΕΦΚ) ενώ νέες αυξήσεις αναμένονται από τον Ιανουάριο του 2017. Ο 

συντελεστής ΕΦΚ στη βενζίνη είναι αρκετά πιο υψηλός σε σχέση με άλλες χώρες με 

αντιστοιχο ΑΕΠ. 
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Διάγραμμα 11: Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης - ΑΕΠ 

 

Πηγή:Eurostat, European Commision, Weekly oil Bulletin 

Να σημειωθεί ότι τα έσοδα από τους έμμεσους φορους στα πετρελαιοειδή 

διαμορφώθηκαν στα 5,6 δις. € το 2015 και αποτελούν σημαντικό ποσοστό στα 

συνολικά έσοδα του Δημοσίου (11,8% το 2015).Η προστιθέμενη αξία που προκύπτει 

από τις παραγωγικές δραστηριότητες υπολογίστηκε σε πάνω 1,8 δις € ενώ 42.400 

θέσεις εργασίας σχετίζονται είτε άμεσα είτε έμμεσα με τον κλάδο (ΙΟΒΕ, Οκτώβριος 

2016) 

Διάγραμμα 12: Προστιθέμενη αξία σε εμπορία πετρελαιοειδών , λιανικό εμπόριο καυσίμων 

 

Πηγή: Ανάλυση ΙΟΒΕ 
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4.7  Μετοχική  σύνθεση και πορεία της μετοχής 

 

Οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου 

με τη μορφή Διεθνών Αποθετήριων Εγγράφων. Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 

666.284.703,30 διαιρούμενο σε 305.635.185 μετοχές ονομαστικής αξίας € 2,18 η κάθε 

μια. Όλες οι μετοχές έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις σύμφωνα με αυτά που 

προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό. Στο χρηματιστήριο Αθηνών διαπραγματεύονται 

στη γενική κατηγορία (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

 

Διάγραμμα 13: Πορεία μετοχής ΕΛΠΕ 

 

Πηγή : http://www.helpe.gr/investor-relations/stock/chart/ 

 

Από το παραπάνω διάγραμμα διαπιστώνουμε ότι η πορεία της μετοχής κινείται ανοδικά 

από αρχές Σεπτεμβρίου έως τον Νοέμβριο. Η τιμή της μετοχής της εταιρίας στις 

30.06.16 έκλεισε στα 3,77 παρουσιάζοντας μείωση 6,7% σε σχέση με την 31.12.15. Η 

μέση τιμή του Α’ εξαμήνου διαμορφώθηκε στα 3,75 μειωμένη κατά 14,5% σε σχέση με 

το Α’ εξάμηνο του 2015. (ΕΛΠΕ, 2016) Η εταιρία αναμένεται να επιστρέψει στα 

μερίσματα σύμφωνα με τη δήλωση του κ. Ανδρέα Σιάμιση CFO των ΕΛΠΕ. Αν και 

πρωταρχικός στόχος της εταιρίας είναι η απομόχλευση , τα έσοδα από τη πιθανή 

ολοκλήρωση της πώλησης του ΔΕΣΦΑ, θα χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του 

δανεισμού επηρεάζοντας θετικά τις ταμειακές ροές και κατ’ επέκταση το μέρισμα. 
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Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται η μετοχική σύνθεση του ομίλου 

 

Εικόνα 5 : Μετοχική σύνθεση 

 

Πηγή : http://www.helpe.gr/investor-relations/key-data/shareholders-structure/ 

 Το μεγαλύτερο ποσοστό 45,5 % κατέχει η Paneuropean Oil & Industrial Holdings S.A. 

και ακολουθεί με ποσοστό 35,5 % το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του 

Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). 

 

4.8   Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου 
 

Λόγω των  πολλαπλών δραστηριοτήτων του, ο  όμιλος εκτείθεται σε διάφορους 

χρηματοοικονομικούς κινδύνους. Οι δραστηριότητες του Ομίλου επικεντρώνονται 

πρωτίστως στον κλάδο Διύλισης και Εμπορίας Πετρελαίου και δευτερευόντως στους 

κλάδους έρευνας Υδρογονανθράκων και Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής 

Ενέργειας.  Οι χρηματοικονομικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ο όμιλος σχετίζονται με 

τη διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών, με τις τιμές των πετρελαιοειδων , με 

τη διακύμανση των επιτοκίων, τον πιστωτικό κίνδυνο καθώς και τον κίνδυνο 

ρευστότητας. Οι βασικές πολιτικές διαχείρισης των κινδύνων εστιάζονται στη μείωση 

της πιθανής έκθεσης στη μεταβλητότητα της αγοράς. 
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Πιο συγκεκριμένα, τα θέματα που επηρεάζουν τη λειτουργία του Ομίλου είναι τα 

παρακάτω : 

i. Συναλλαγματικός κίνδυνος : όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται 

βασίζονται στις διεθνείς τιμές αναφοράς σε δολάρια Αμερικής τόσο για το αργό 

πετρέλαιο όσο και για τα προϊόντα πετρελαίου. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος 

προκύπτει από τον κίνδυνο αποτίμησης στοιχείων της κατάστασης οικονομικής 

θέσης, από τον κίνδυνο μετατροπής μεικτού περιθωρίου και από τον κίνδυνο 

ξένων θυγατρικών. 

ii. Κίνδυνος διακύμανσης τιμών προϊόντων : Αλλαγές στις τρέχουσες τιμές ή στις 

τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επηρεάζουν την αξία των 

αποθεμάτων ενώ η έκθεση στα περιθώρια διύλισης επηρεάζει τις μελλοντικές 

ταμειακές ροές του ομίλου. 

iii. Πιστωτικός κίνδυνος : προέρχεται από τις καταθέσεις που διατηρεί σε τράπεζες 

και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, από τα ταμειακά διαθέσιμα και υπόλοιπα 

καθώς και από πελάτες χονδρικής (συμπεριλαμβάνονται τα ανεξόφλητα 

υπόλοιπα λογαριασμών) 

iv. Κίνδυνος ρευστότητας : η συγκεκριμένη κατηγορία κινδύνου αντιμετωπίζεται 

με την διατήρηση ικανών ταμειακών ροών και διαθέσιμων καθώς και με την 

ύπαρξη επαρκών πιστωτικών ορίων με τις τράπεζες ( εγγυητικές επιστολές, 

ενέγγυες πιστώσεις) (ΕΛΠΕ, 2016) 

 

Από τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που αναφέραμε προηγουμένως θα 

περιγράψουμε κάποια ενδεικτικά μέτρα  αντιμετώπισης που εφαρμόζει ο Όμιλος. 

       Κεφαλαιακή διάρθρωση   

 Η διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης 

 Η μείωση του κόστους δανεισμού 

 Η μείωση του ύψους δανεισμού 

 Η βελτίωση του προφίλ ωρίμανσης με βάση τις συνθήκες αγοράς 
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Ρευστότητα 

 Η μεγιστοποίηση των ταμειακών διαθέσιμων από τις λειτουργικές ταμειακές 

ροές 

 Η παροχή εγγυητικών επιστολών προς τους προμηθευτές 

Πιστώσεις  

 Η διαφοροποίηση του μίγματος των πελατών 

 Πιο γρήγορη είσπραξη απαιτήσεων 

 Αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

 Πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς 

 Διαχείριση του ισολογισμού προκειμένου να γίνει εξισορρόπηση της 

νομισματικής έκθεσης 

 Διεξαγωγή συναλλαγών αργού  και προϊόντων πετρελαίου σε δολάρια  

μετατρέποντας τα σε τοπικό νόμισμα στην ημερομηνία πραγματοποίησης της 

συναλλαγής 

Πιστωτικός κίνδυνος 

 Σημαντικό ποσοστό μεικτού περιθωρίου εξαρτώμενο από διεθνείς τιμές αργού 

και προϊόντων πετρελαίου. 

Το σύστημα Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων του Ομίλου έχει 

αναπτύξει δικλείδες ασφαλείας και ελεγκτικούς μηχανισμούς για την αντιμετώπιση των 

κινδύνων που περιγράφονται στη συνέχεια : 

 Αναγνώριση, αξιολόγηση και μέτρηση των κινδύνων που πραγματοποιείται στη 

διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού και του ετήσιου επιχειρηματικού 

προγράμματος. 

 Σχεδιασμός, παρακολούθηση και προϋπολογισμός, όπου παρακολουθείται η 

πορεία της εταιρίας. O προϋπολογισμός αναπροσαρμόζεται και η Διοίκηση 

παρακολουθεί την εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών. 

 Επάρκεια συστήματος και έλεγχος. Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και 

Διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου περιλαμβάνει διαδικασίες και κανονισμούς 
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που έχουν σχεδιαστεί από τη Διοίκηση σε συνεργασία με το ανθρώπινο 

δυναμικό του Ομίλου με κύριο στόχο την αποτελεσματική διαχείριση του 

κινδύνου και την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. (ΕΛΠΕ, 2016) 

Κεφάλαιο 5 : Αποτίμηση της εταιρίας ΕΛΠΕ ΑΕ 

5.1 Αποτίμηση εταιρίας ΕΛΠΕ βάσει αριθμοδεικτών  
 

Σκοπός των αριθμοδεικτών είναι να τροφοδοτούν τις επιχειρήσεις με σημαντικές 

πληροφορίες για την πορεία τους, βοηθώντας παράλληλα στην ανάλυση και εκτίμηση 

της παρούσας κατάστασης. Οι αριθμοδείκτες μπορουν να ενταχθούν στις παρακάτω 

κατηγορίες : 

1) Αριθμοδείκτες ρευστότητας 

2) Αριθμοδείκτες δραστηριότητας 

3) Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας 

4) Αριθμοδείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης 

5) Επενδυτικοί αριθμοδείκτες 

Οι αριθμοδείκτες θα πρέπει να εξετάζονται με προσοχή, αν και είναι εύκολο να 

υπολογιστούν, η ερμηνεία τους παρουσιάζει προβλήματα και μπορεί να οδηγήσει σε 

λάθος συμπερέσματα.Αρκέτες φορές παρατηρείται το φαινόμενο να βελτιώνεται η τιμή 

ενός συγκεκριμένου αριθμοδείκτη και παράλληλα να επιδεινώνονται κάποιοι άλλοι. 

Η μεγαλύτερη ωφέλεια που προκύπτει από τη χρήση των αριθμοδεικτών συνοψίζεται 

παρακάτω: 

 Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τους αριθμοδείκτες είναι συγκρίσιμα με 

τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρόνων, βοηθώντας έτσι στην  καλύτερη 

παρατήρηση και ανάλυση των βασικών μεγεθών της εταιρίας. 

 Επιτρέπεται η σύγκριση με ομοειδείς δείκτες άλλων εταιριών που 

δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα. 

 Τα αποτελέσματα μπορούν να συγκριθούν με τις μέσες τιμές του κλάδου στον 

οποίο ανήκει η εταιρία. 
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Για τον υπολογισμό των αριθμοδεικτών τα οικονομικά μεγέθη λαμβάνονται από τις 

εξής καταστάσεις : 

 Τον ισολογισμό 

 Τον λογαριασμό γενικής εκμετάλλευσης 

 Τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης 

 Τους λογαριασμούς γενικής λογιστικής 

 Τους λογαριασμούς αναλυτικής λογιστικής 

 Τα λογιστικά και εξωλογιστικά εντυπα και στατιστικά στοιχεία της επιχείρησης 

(Gill & Chatton, 1990) 

5.1.1 Αριθμοδείτης Άμεσης ρευστότητας 

 

Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας = ύ 	 ό έ 		
. ώ . ώ

 

Πίνακας 8 :Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας 

2012 :ퟐ.ퟗퟏퟐ.ퟒퟖퟑ ퟏ.ퟐퟐퟎ.ퟏퟐퟐ
ퟒ.ퟑퟎퟏ.ퟓퟎퟎ ퟏ.ퟖퟕퟐ.ퟔퟐퟔ

= 0,69 2013: ퟐ.ퟕퟎퟕ.ퟑퟕퟗ ퟏ.ퟎퟎퟓ.ퟐퟔퟒ
ퟑ.ퟒퟖퟕ.ퟓퟑퟎ ퟐ.ퟏퟐퟓ.ퟒퟑퟓ

= 1,24 

ퟐퟎퟏퟒ: ퟑ.ퟏퟗퟑ.ퟔퟖퟐ ퟔퟑퟕ.ퟔퟏퟑ
ퟒ.ퟎퟏퟔ.ퟗퟖퟏ ퟐ.ퟔퟕퟗ.ퟏퟗퟗ

= 1,91 2015 : . . .
. . . .

=1,72 

 

Πηγή : Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου ΕΛΠΕ  

   

Ο δείκτης αυτός θεωρείται ικανοποιητικός όταν λαμβάνει τιμές μεγαλύτερες της 

μονάδας. Δείχνει τη δυνατότητα της επιχείρησης να εξυπηρετήσει τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της ρευστοποιώντας τα άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία της, όπως επίσης 

προσδιορίζει τη βραχυχρόνια οικονομική θέση της. Από τα προβλήματα αυτού του 

δείκτη είναι οτί είναι στατιστικός, καθώς αντιπροσωπεύει τιμές που είναι βασισμένες 

στον ισολογισμό.Υπάρχει η πιθανότητα να << πειραχθεί>> ο λογαριασμός της εταιρίας 

προκειμένου να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα για τη συγκεκριμένη ημέρα. 

(Walsh, 2004) 

Στον παραπάνω πίνακα για τον Όμιλο ΕΛΠΕ παρατηρούμε ότι από το 2012 εως και το 

2014 έχει καταφέρει να αυξήσει την τιμή του δείκτη, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο 

τη ρευστότητα του. Από το 2014 στο 2015 υπήρξε μείωση της ρευστότητας και αυτό 

σχετίζεται με το γεγονός ότι υπήρξε αύξηση στα αποθέματα.  
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5.1.2 Αριθμοδείτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων 

 

Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων = ή
έ

 

Πίνακας 9 : Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων 

2012:ퟏퟎ.ퟒퟔퟖ.ퟖퟕퟎ
ퟏ.ퟐퟐퟎ.ퟏퟐퟐ

= 8,58 2013: ퟗ.ퟔퟕퟒ.ퟑퟐퟒ
ퟏ.ퟎퟎퟓ.ퟐퟔퟒ

= 9,62 

2014:ퟗ.ퟒퟕퟖ.ퟒퟒퟒ
ퟔퟑퟕ.ퟔퟏퟑ

= 14,86 2015: . .
.

= 11,03 

 
Πηγή : Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου ΕΛΠΕ  

Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης απεικονίζει πόσες φορές τον χρόνο τα αποθέματα 

μετατρέπονται σε πωλήσεις. Χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί η ταχύτητα με την 

οποία τα αποθέματα διατέθηκαν και αντικαταστήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας 

χρήσης.Ο δείκτης αυτός όταν λαμβάνει υψηλές τιμές υποδηλώνει ότι η επιχείρηση 

λειτουργεί πιο αποτελεσματικά. Όσον αφορά τον Όμιλο ΕΛΠΕ από το 2012 στο 2015 

κατάφερε να μειώσει τα αποθέματα του σχεδόν στο μισό (από 1.220.122 σε 662.065) 

και έτσι για τη χρήση 2015 , η τιμή 11,03 σημαίνει ότι μετάτρεψε 11 φορές τα 

αποθέματα του σε πωλήσεις. 

5.1.3 Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Συνολικού Ενεργητικού (ROA) 

 

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Συνολικού Ενεργητικού=
ό	 ό

 *100 

Πίνακας 10 : Αριθμοδείκτης ROA 

2012 : ퟖퟒ.ퟏퟗퟏ
ퟕ.ퟒퟎퟒ.ퟎퟐퟒ

∗ ퟏퟎퟎ= 1,14 2013: ퟐퟓퟕ.ퟔퟗퟖ
ퟕ.ퟏퟕퟕ.ퟒퟎퟐ

*100= -3,6 

2014:	 ퟑퟔퟓ.ퟐퟗퟐ
ퟕ.ퟕퟏퟗ.ퟐퟖퟖ

 *100= -4,73 2015: .
. .

 *100= 0,58 

 

Πηγή : Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου ΕΛΠΕ  

Ο δείκτης αυτός μετρά την αποδόση των συνολικών περιουσιακών στοιχείων μιας 

επιχείρησης. Είναι ένα είδος αξιολόγησης της ικανότητας της επιχείρησης να 

χρησιμοποιεί παραγωγικά τους πόρους της για την πραγματοποίση κερδών. Όσο 

μεγαλύτερες τιμές λαμβάνει ο δείκτης τόσο πιο αποδοτική και δυναμική εμφανίζεται η 
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επιχείρηση. Πρωταρχικός στόχος κάθε επιχείρησης είναι να γίνονται επενδύσεις και να 

είναι ικανοποιητική η απόδοση των επενδυόμενων κεφαλαίων. Η αποδοτικότητα 

ενεργητικού παρέχει σε μια εταιρία την απαραίτητα υποδομή για να προσφέρει 

ικανοποιητική απόδοση κεφαλαίου (Walsh, 2004). Όσον αφορά τον Όμιλο ΕΛΠΕ το 

2012 υπήρξε μια καλή χρονιά καθώς τα καθαρά αποδιδόμενα κέρδη στους ιδιοκτήτες 

ήταν 84.191 ενώ τις επόμενες δυο χρήσεις παρουσιάσε ζημίες. Το 2015 ο δείκτης ROA 

είχε πάλι θετικό πρόσημο. 

 

 

5.1.4 Αριθμοδείκτης Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους 

 

Αριθμοδείκτης Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους = . . .
ή

*100 

Πίνακας 11: Αριθμοδείκτης Π.Κ.Κ. 

2012: ퟏퟏퟒ.ퟏퟗퟖ
ퟏퟎ.ퟒퟔퟖ.ퟖퟕퟎ

*100= 1,09 2013: ퟑퟑퟖ.ퟏퟐퟔ
ퟗ.ퟔퟕퟒ.ퟑퟐퟒ

∗ ퟏퟎퟎ=-3,49 

2014: ퟒퟖퟒ.ퟖퟗퟓ
ퟗ.ퟒퟕퟖ.ퟒퟒퟒ

∗ ퟏퟎퟎ= -5,11 2015:
. .

∗ 100 =0,53 

 
Πηγή : Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου ΕΛΠΕ  

Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης προσδιορίζει το κέρδος από τις δραστηριότητες, 

δηλαδή το ποσό που μένει στην επιχείρηση αφαιρώντας από τον κύκλο εργασιών 

(πωλήσεις) το κόστος πωληθέντων και των λοιπών εξόδων. Δίνεται ετσι η δυνατότητα 

στους αναλύτες να μπορέσουν να προβλέψουν τα μελλοντικά κέρδη ως ποσοστό των 

πωλήσεων. Όσο μεγαλύτερος ο δείκτης τόσο πιο κερδοφόρα θεωρείται η επιχείρηση. 

Από τον παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι ο συγκεκριμένος δείκτης μειώνεται συνέχως 

ενώ κατάφερε να αυξηθεί στη χρήση 2015 στο 0,53 % 
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5.1.4 Αριθμοδείκτης Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια 

 

Αριθμοδείκτης Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια= ύ 	 ώ
ύ 	 ί 	 ί

 

Πίνακας 12:Αριθμοδείκτης Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια 

2012 :ퟒ.ퟗퟎퟗ.ퟎퟎퟖ
ퟐ.ퟒퟗퟓ.ퟎퟏퟔ

=1,96 2013 :ퟒ.ퟗퟔퟐ.ퟗퟑퟔ
ퟐ.ퟐퟏퟒ.ퟒퟔퟔ

=2,24 

2014 :ퟓ.ퟗퟗퟎ.ퟕퟒퟐ
ퟏ.ퟕퟐퟖ.ퟓퟒퟔ

=3,46 2015 : . .
. .

=3,48 

 

Πηγή : Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου ΕΛΠΕ  

Ο αριθμοδείκτης μετρά τις συνολικές υποχρεώσεις ως ποσοστό τω ιδίων κεφαλαίων. Σε 

αντίθεση με τους πορηγούμενες δείκτες όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο πιο 

υπερχρεώμενη είναι η επιχείρηση. Χρησιμοποιείται από τους δανειστές της επιχείρησης 

για να εκτιμήσουν τον βαθμό ασφάλειας που τους εξασφαλίζουν τα ίδια κεφάλαια αλλά 

και από την ίδια τη διοίκηση για να εξετάσουν το επίπεδο της μόχλευσης.  

Όσο μεγαλύτερος ο δείκτης, τόσο μεγαλύτερη η μόχλευση και κατά συνέπεια πιο 

περιορισμένη πιστοληπτική ικανότητα έχει η επιχείρηση. Σκοπός του δείκτη είναι να 

μετρήσει το μείγμα των κεφαλαίων στον ισολογισμό, συγκρίνοντας τα κεφάλαια που 

καταβλήθηκαν από τους ιδιοκτήτες  σε σχέση με αυτά που δανείστηκε η επιχείρηση. 

(Walsh, 2004) Από το 2012 έως το 2015 παρατηρούμε ότι ο δείκτης σταδιακά 

αυξάνεται γεγονός που υποδηλώνει υψηλό δάνεισμο για τον όμιλο. 

 

5.1.5 Αριθμοδείκτης Μερισματικής Απόδοσης 

 

Μερισματική Απόδοση= έ 	 	 ή
ή	 ή	 ή

 

Πίνακας 13: Μερισματική Απόδοση 

2012 :ퟎ,ퟏퟓ
ퟓ,ퟗ

=0,025 2013 : ퟎ
ퟖ,ퟎퟒ

=0 

                     2014 : ퟎ
ퟓ,ퟖퟓ

=0 2015 :
,

= 0 

 
Πηγή : Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου ΕΛΠΕ  
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Η μερισματική απόδοση δείχνει την απόδοση που λαμβάνουν οι επενδυτές από τα 

μερίσματα των μετοχών στις οποίες έχουν επενδύσει τα κεφάλαια τους. Όσο 

μεγαλύτερη είναι η μερισματική απόδοση τόσο πιο ελκυστική θεωρείται για τους 

επενδυτές. Το 2012 ήταν η τελευταία χρήση για τον Όμιλο κατά την οποία αποδόθηκε 

μέρισμα στους μετόχους. Από το 2013 και έπειτα που έπαψε να δίνει μέρισμα στους 

μετόχους παρατηρούμε μείωση της χρηματιστηριακής της τιμής, καθώς πολλοί 

επενδυτές αποθαρρύνθηκαν από την έλλειψη μερίσματος. Θεωρείται ένας από τους 

σημαντικότερους δείκτες καθώς παρέχει στη διοίκηση της επιχείρησης μια 

πληροφόρηση για το τι πιστεύουν οι επενδυτές για την επίδοση της επιχείρησης.  

 

5.1.6 Αριθμοδείκτης Εσωτερικής Αξίας Μετοχής (BV) 

 

Αριθμοδείκτης Εσωτερικής Αξίας Μετοχής = ύ 	 ί 	 ί
ό 	 ώ

 

Πίνακας 14: Αριθμοδείκτης Εσωτερικής Αξίας Μετοχής 

2012 :ퟐ.ퟒퟗퟓ.ퟎퟏퟔ.ퟎퟎퟎ
ퟑퟎퟓ.ퟔퟑퟓ.ퟏퟖퟓ

= 8,16 2013 : ퟐ.ퟐퟏퟒ.ퟒퟔퟔ.ퟎퟎퟎ
ퟑퟎퟓ.ퟔퟑퟓ.ퟏퟖퟓ

= 7,24 

2014 :ퟏ.ퟕퟐퟖ.ퟓퟒퟔ.ퟎퟎퟎ
ퟑퟎퟓ.ퟔퟑퟓ.ퟏퟖퟓ

= 5,65 2015 : . . .
. .

=  5,85 

   

Πηγή : Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου ΕΛΠΕ  

Ο συγκεκριμένος δείκτης μας βοηθάει να κατανοήσουμε αν μια μετοχή είναι 

υπερτιμημένη ή υποτιμημένη. Μεσω αυτού του δείκτη μπορούμε να βρούμε ποιο είναι 

το κατώτατο επίπεδο που μπορεί να φτάσει η αξία της επιχείρησης. Η αξία των 

περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης αναφέρεται σε τιμές ιστορικές οι οποίες δεν 

ανταποκρίνονται στις τρέχουσες τιμές των περιουσιακών στοιχείων. Στη συνολική αξία 

της επιχείρησης δεν περιλαμβάνονται μόνο τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης 

αλλά και τα άυλα , όπως η φήμη και η πελατεία. 
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5.2 Αποτίμηση Εταιρίας ΕΛΠΕ βάσει ταμειακών ροών 
 

Στις επόμενες ενότητες που ακλουθούν θα γίνει η προσπάθεια αποτίμησης της 

<<δίκαιης τιμής>> της μετοχής ΕΛΠΕ με τη μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών 

ροών. 

5.2.1 Το κόστος των Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Ένα από τα συστατικά στοιχεία του WACC είναι το κόστος των ιδίων κεφαλαίων. 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα για τον υπολογισμό του κόστους των ιδίων 

κεφαλαίων θα εφαρμοστεί ο τύπος του CAPM : 

E(ri)=rf + [E(Rm)-rf)βi 

 

Ακίνδυνο επιτόκιο ή επιτόκιο μηδενικού κινδύνου είναι το επιτόκιο το οποίο μπορεί να 

επιτευχθεί επενδύοντας σε οικονομικά προϊόντα που δεν εμπεριέχουν καθόλου κίνδυνο. 

Στην πράξη βέβαια, καμία επένδυση δεν θεωρείται εντελώς ακίνδυνη. Για αυτό το 

λόγο, έχει επικρατήσει να θεωρούνται ακίνδυνες επενδύσεις τα κρατικά ομόλογα, 

καθώς υπάρχει μικρή πιθανότητα να χρεοκοπήσει μια χώρα. Ουσιαστικά, αποτελεί  το 

ελάχιστο επιτόκιο της βάσης της αγοράς. 

 

Τo ομόλογο είναι ένα χρεόγραφο ή ένας τίτλος χρέους, ο εκδότης του οποίου έχει την 

υποχρέωση να καταβάλλει στον κομιστή του, στη λήξη του, την ονομαστική αξία του 

ομολόγου αυτού, καθώς και σε τακτά προκαθορισμένα διαστήματα το ύψος των τόκων. 

Ο δανεισμός μέσω ομολόγων για τα κράτη είναι μια συνηθισμένη πρακτική. Το φυσικό 

ή νομικό πρόσωπο που αγοράζει το ομόλογο επί της ουσίας δανείζει στο Δημόσιο το 

ανάλογο ποσό, και το Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στον 

κομιστή το συμφωνημένο ποσό, σε προκαθορισμένη χρονική στιγμή.  

 

Τα κρατικά ομόλογα μεταβιβάζονται ελεύθερα, αποτελώντας αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης στις οργανωμένες αγορές. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, η 

απόδοση των δεκαετών ομολόγων που εκδίδονται από το Γερμανικό Δημόσιο έχει 

καθιερωθεί σαν σημείο αναφοράς και για τα δεκαετή ομόλογα των υπολοίπων κρατών 
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μελών. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι αποδόσεις των ομολόγων Ελλάδας 

και Γερμανίας όπως διαμορφωθήκαν στο κλείσιμο της αγοράς στις  07.12.16. 

Πίνακας 15 : Αποδόσεις Ομολόγων 

Απόδοση 10-ετούς ομολόγου Γερμανικού 

δημοσίου 
0,35% 

Απόδοση 10-ετούς ομολόγου Ελληνικού 

δημοσίου 
6.68% 

Διαφορά 6,33% 

 

Πηγή : http://www.hba.gr/epitokia/omologa.asp 

Η διαφορά της απόδοσης που προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα αντιπροσωπεύει τη 

διαφορά στο κόστος δανεισμού του Δημοσίου της Ελλάδας, σε σχέση με το κόστος 

δανεισμού του Γερμανικού Δημοσίου. 

Διάγραμμα 14: Πορεία 10-ετους Ομολόγου Ελληνικού Δημοσίου 

 

Πηγή : http://www.tradingeconomics.com/greece/government-bond-yield 

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε στο παραπάνω διάγραμμα, το επιτόκιο του 

δεκαετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου είναι αρκετά  πιο αυξημένο το 2015 σε 

σχέση με το 2016. Ειδικότερα τον Ιούλιο του 2015 εκτινάχθηκε, φτάνοντας περίπου το 

19%, γεγονός που οφείλεται στην κοινωνικοπολιτική αστάθεια που επικρατούσε εκείνη 

την περίοδο στην χώρα μας. 



Αποτίμηση Εταιρίας ΕΛΠΕ Σελίδα 61 
 

Οι πρόωρες εκλογές τον Ιανουάριο 2015, η διεξαγωγή δημοψηφίσματος τον Ιούνιο της 

ίδιας χρονιάς και τα capital controls 1,5 χρόνο ακομά δεσμεύουν τη ρευστότητα των 

ελληνικών τραπεζών, διαμορφώσαν ένα ασταθές περιβάλλον. Παρά τα προβλήματα 

που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει η χώρα το επιτόκιο του ομολόγου μειώθηκε τον 

Οκτώβριο του 2015, αν και συνεχίζει να κυμαίνεται σε αυξήμενα επίπεδα. 

Τον Οκτώβριο του 2016 ο δείκτης κρατικών ομολόγων δεν κατέγραψε σημαντικές 

μεταβολές. Η απόφαση του Eurogroup για εκταμίευση του υπολειπόμενου ποσού των 

2,8€ δις της πρώτης αξιολόγησης, όπως επίσης και οι δηλώσεις του επικεφαλής του 

Ευρωπαϊκού Μιχανισμού Στήριξης (ESM) Klaus Regling ,για ελάφρυνση του χρέους 

επηρέασαν θετικά τις αγορές. Ωστόσο το πρόβλημα βιωσιμότητας του ελληνικού 

χρέους συνεχίζει να υφίσταται και οι διαπραγματεύσεις είναι ακόμα ρευστές. 

Σύμφωνα με τους financialtimesso συντελεστής beta της μετοχής της μετοχής ΕΛΠΕ 

είναι 0,71. Ο συντελεστής beta είναι ένας δείκτης που περιγράφει τη σχέση της 

μεταβλητότητας ενός χρεογράφου με τη μεταβλητότητα της αγοράς. Μια υψηλή τιμή 

του συντελεστή beta συνέπαγεται ότι η απόδοση της μετοχής επηρεάζεται από την 

απόδοση της αγοράς, και η μετοχή θεωρείται επιθετική. To 0,71 της μετοχής ΕΛΠΕ  

σημαίνει ότι η μετοχή του Ομίλου είναι αμυντική(<1). 

Ο συντελεστής beta της μετοχής ΕΛΠΕ είναι 0,71 , το επιτόκιο των επενδύσεων χωρίς 

κίνδυνο είναι Rf=6,8 % και η μέση απόδοση της αγοράς που  εκτιμάται βάσει της 

μέσης απόδοσης του Γενικού Δείκτη Τιμών της αγοράς είναι Rm=11,48% (σύμφωνα με 

την επίσημη ιστοσελίδα της bloomberg ) 

Επομένως , με όσα ανεφερθηκαν σε αυτή την ενότητα, το κόστος των Ιδιών Κεφαλαίων 

του ομίλου ΕΛΠΕ, σύμφωνα με το CAPM είναι : 

Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων = 0,068 + 0,71*(0,1148-0,068)=0,1012 ή 10,12% 
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5.2.2 Το κόστος των Ξένων Κεφαλαίων 

 

Το κόστος ξένων κεφαλαίων αφορά το κόστος με το οποίο δανείζεται μια επιχείρηση 

από τους πιστωτές της προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στις τρέχουσες 

υποχρεώσεις της. Ο Όμιλος ΕΛΠΕ έχει ξεκινήσει προσπάθεια μείωσης του ύψους 

δανεισμού του κυρίως μέσω της αξιοποίησης της των λειτουργικών χρηματοροών που 

προκύπτουν από τη λειτουργεία του διυλιστηρίου της Ελευσίνας. Αναμένεται να 

μειωθεί ακόμα περισσότερο από τα έσοδα που θα προκύψουν από την πώληση της 

συμμετοχής του στο ΔΕΣΦΑ.Το κόστος δανειακών κεφαλαίων είναι το πηλίκο των 

χρηματιστηριακών εξόδων προς το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων, όπως 

προκύπτουν από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου (για τη χρήση 

που έληξε στις 31/12/2015) 

Κόστος Δανειακών Κεφαλαίων= ά	έ
ύ 	 ώ 	 ώ

= .
. .

=0,062 ή 6,2% 

Για τον υπολογισμό του wacc θα χρειαστεί να προσδοριορίσουμε και την κεφαλαιακή 

διάρθρωση του Ομίλου, δηλαδή το μέσο ποσοστό των ξένων και των ιδίων κεφαλαίων. 

Η κεφαλαιακή διαρθρωση φανερώνει και τον τρόπο χρηματοδότησης των 

δραστηριότητων της εταιρίας. 

Μέσο ποσοστό ξένων κεφαλαίων = ύ 	 ώ
ύ 	 ύ

 

Μέσο ποσοστό ιδίων κεφαλαίων= ύ 	 ί 	 ί
ύ 	 ύ

 

Πίνακας 16 : Μέσο ποσοστό Ξένων Κεφαλαίων ΕΛΠΕ 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Σύνολο 

Υποχρεώσεων 

 

4.658 

 

4.909 4.962 5.990 6.238 

Σύνολο 

Παθητικού 
7.188 7.404 7.177 7.719 8.028 

Ποσοστό 64.8% 66.3% 69.1% 77.6% 77.7% 

 

Πηγή : Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου ΕΛΠΕ 
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Το μέσο ποσοστό των ξένων κεφαλαίων είναι 71,1%  

Πίνακας 17 : Μέσο ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Σύνολο 

Ιδίων 

Κεφαλαίων 

 

2.529 

 

2.495 

 

2.214 

 

1.728 

 

1.790 

Σύνολο 

Παθητικού 
7.188 7.404 7.177 7.719 8.028 

Ποσοστό 35.2% 33.7% 30.9% 22.4% 22.2% 

 

Πηγή : Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου ΕΛΠΕ 

Το μέσο ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων είναι 28,9% 

 

5.2.3 Τελικός Υπολογισμός WACC 

 

Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε έχουμε τα παρακάτω δεδομένα : 

Φορολογικός συντελεστής : 29% 

Κόστος Ξένων Κεφαλαίων : 6,2% 

Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων : 10,12% 

Μέσο ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων : 28,9% 

Μέσο ποσοστό Ξένων Κεφαλαίων : 71.1% 

Εφαρμόζοντας τον τύπο για το WACC έχουμε : 

WACC: (Ποσοστό Ι.Κ.* Κόστος Ιδίων) + (Ποσοστό Ξ.Κ. * Κόστος Ξένων)*(1-φ) = 

0,289*0,1012+0,711*0,062*0,71=0,06 ή 6% 

Επομένως το μέσο σταθμικό κόστος WACC ισούται με 6% και θα θεωρεί ως 

προεξοφλητικό επιτόκιο στην αποτίμηση των ταμειακών ροών. 
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5.2.4 Προσδιορισμός των ταμειακών ροών 
 

Για τον υπολογισμό των ελεύθερων ταμειακών ροών θα χρησιμοποιήσουμε τις 

παρακάτω σχέσεις. 

FCFF = NI + Dep. + Int(1-Tax rate)-  FCInv –WCInv (1) 

NI = ( EBITDA- Dep.- Int)*(1- Tax rate) 

Όπου, 

ΝΙ= καθαρό εισόδημα( Net Income) 

Dep.= αποσβέσεις (depreciation) 

Int =χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 

Tax rate= φορολογικός συντελεστής 

FCInv = επενδύσεις σε πάγια στοιχεία 

WCInv. = επενδύσεις σε κεφάλαιο κίνησης 

Net Borrowing = καθαρός δανεισμός 

Υπολογισμός FCFF για το έτος 2015 : 

Πίνακας 18 : FCFF για το έτος 2015 

Κέρδη προ φόρων, επενδυτικών 

,χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων 
205 

-φόρος εισοδήματος 29%*205 

= καθαρά κέρδη μετά φόρου 146 

- κεφαλαιουχικές δαπάνες 35 

+ αποσβέσεις 93 

- μεταβολή στο κεφάλαιο κίνησης 17 

FCFF2015 187 

* τα ποσά είναι σε εκατομμύρια € 

Πηγή: Οικονομικές καταστάσεις Ομίλου 
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Προκειμένου να υπολογιστούν οι εκτιμώμενες ταμειακές ροές του Ομίλου, θα 

προβούμε σε κάποιες βασικές παραδοχές. Ο Όμιλος ΕΛΠΕ αν και το 2015 παρουσίασε 

μείωση του κύκλου εργασιών του, σημείωσε την υψηλότερη κερδοφορία του τα 

τελευταία 6 χρόνια, με τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA να ανέρχονται σε €758 

εκατομμύρια και τις πωλήσεις να σημείωνουν άνοδο της τάξης του 5%. Καθώς ο 

Όμιλος αναμένει ακόμα μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης για τα επομένα έτη, θα 

υποθέσουμε ρυθμό ανάπτυξης της εταιρίας για το 2016  g1=6%, για το 2017 g2=6.5%, 

για το 2018 g3=7%, για το 2019 g4=5.5% και για το 2020 g5=5.5%. Για τον υπολογισμό 

της υπολειμματικής αξίας από το 2020 και έπειτα, θα λάβουμε ένα σταθερό ρυθμό 

ανάπτυξης ίσο με g=1.5% σύμφωνα με την έκθεση του χρηματοικονομικού τμήματος 

τηςEurobank..(http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/CM

S%20pdf/Publications/GREECE-MACRO-FOCUS-December-21-2015.pdf) 

Βασικές παραδοχές : 

 Κεφαλαιουχικές δαπάνες σταθερές 

 Αποσβέσεις σταθέρες 

 Σταθερό g=1.5% για υπολογισμό της υπολειμματικής αξίας 

Πίνακας 19: Προβλεπόμενες ταμειακές ροές 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Κέρδη προ 

φόρων 
217 231 247 260 274 

-φόρος 

εισοδήματος 
29%*217 29%231 29%247 29%260 29%274 

=καθαρά κέρδη 

μετά φόρου 
154 164 175 185 195 

- 

κεφαλαιουχικές 

δαπάνες 

35 35 35 35 35 

+ αποσβέσεις 93 93 93 93 93 

- μεταβολή στο 

κεφάλαιο 

κίνησης 

18,08 19 20 20 20 

FCFF 194 203 213 223 233 
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5.2.5 Αποτίμηση βάσει FCFF 

 

Προκειμένου να γίνει η αποτίμηση μέσω FCFF  θα χρειαστούν θα χρησιμοποιηθούν οι 

ταμειακές ροές που έχουν υπολογιστεί για τα έτη 2016-2020 όπως επίσης και η 

υπολειμματική αξία. Η υπολειμματική αξία είναι μια ράντα στην οποία γίνονται 

κάποιες βασικές υποθέσεις. Ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού της υπολειμματικής 

αξίας είναι : 

Υπολειμματική Αξία = 1tCF
WACC g




 

Όπου, 

CFt= η ταμειακή ροή στο τελευταίο έτος πρόβλεψης 

g= ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης 

Πίνακας 20: Προσδιορισμός FCFF 

 2016 2017 2018 2019 2020 YA 

FCFF 194 203 213 223 233 5255 

Συντελεστής 

προεξόφλησης 
0,943 0,889 0,839 0,792 0,747 0,747 

Παρούσα 

Αξία 
183 170 183 177 175 3926 

Αξία Εταιρίας 4814 

 

Προκείμενου να υπολογιστεί η αξία του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου θα πρέπει να 

αφαιρεθεί ο καθαρός δανεισμός. Εφαρμόζοντας τη σχέση EV=FV-D προκύπτει ότι : 

EV=4.814-3.230=1584 

Για τον προσδιορισμό της πραγματικής αξίας της μετοχής θα πρέπει να διαιρέσουμε την 

αξία του μετοχικού κεφαλαίου με τον αριθμό των μετοχών που βρίσκονται σε 

κυκλοφορία , ο οποίος είναι 305.635.185. 

Με τους παραπάνω υπολογισμούς προκύπτει ότι η πραγματική αξία της μετοχής είναι 

5,18 ευρώ. 
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5.3 Σύγκριση αποτελέσματος με τη χρηματιστηριακή αξία της 

μετοχής 
 

Η αποτίμηση της αξίας της μετοχής του Ομίλου ΕΛΠΕ βάσει της μεθόδου των 

προεξοφλημένων ταμειακών ροών έδειξε ότι η δίκαια τιμή της μετοχής είναι 5,18€. Η 

τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή (15/12/2016) βρίσκεται στα 4,15€, γεγονός που 

σημαίνει ότι η μετοχή είναι υποτιμημένη. 

Η εταιρία δεν έχει κερδίσει ακόμα την εμπιστοσύνη των επενδυτών μετά τις ζημίες που 

παρουσίασε το 2013 και το 2014. Το γεγονός ότι ο όμιλος δεν έχει καταβάλει μέρισμα 

για τις χρήσεις 2013,2014,2015 αποθαρρύνει τους επενδύτες και οδηγεί στη μείωση της 

χρηματιστηριακής της αξίας. 

Στον παρακάτω πίνακα  παρουσιάζονται οι τιμές στόχοι που έχουν παραθέσει οι 

εταιρίες αναλύσεων για τη μετοχή του ομίλου ΕΛΠΕ  

Πίνακας 21: Τιμές στόχοι για τη μετοχή ΕΛΠΕ 

Εταιρία Αναλύσεων Ημερομηνία Έκθεσης Τιμή Στόχος 

UBS 17/10/2016 6  € 

IBG 14/09/2016 5,3€ 

Berenberg 26/08/2016 4,5€ 

Deutsche Bank 26/08/2016 4,3€ 

 

Από τον παραπάνω πίνακα, διαπιστώνουμε οτί ακόμα και ανάμεσα στις εταιρίες 

αναλύσεων παρουσιάζονται αποκλίσεις στις τιμές στόχους για τη μετοχή του ομίλου 

ΕΛΠΕ. Ο κύριος λόγος για αυτές τις αποκλίσεις που σημειώνονται είναι ότι οι εταιρίες 

αναλύσεων βασίζονται σε διαφορετικές παραδοχές και χρησιμοποιούν διαφορετικά 

μοντέλα αποτίμησης της τιμής της μετοχής. 

Η τιμή της μετοχής που προσδιορίσαμε (5,18€) βάσει της μεθόδου της αποτίμησης των 

προεξοφλημένων ταμειακών ροών βρίσκονται μέσα στο εύρος των τιμών στόχων, όπως 

παρουσιάστηκαν από τις εταιρίες αναλύσεων. Το γεγονός αυτό, αποδεικνύει την 

ορθότητα των παραδοχών και υπολογισμών που πραγματοποιήθηκαν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Συμπεράσματα 
 

Στις προηγούμενες ενότητες αναφέρθηκε ότι αξία μιας επιχείρησης συνδέεται άμεσα με 

την ικανότητα της να παράγει κέρδος. Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε 

πολύπλοκα περιβάλλοντα που επηρεάζονται τόσο από εσωτερικούς όσο και από 

εξωτερικούς παράγοντες. Αυτό έχει ως συνέπεια να μεταβάλλεται η αξία της 

επιχείρησης και κατά συνέπεια, η ικανότητα της να δημιουργεί κέρδος. 

Για τον προσδιορισμό της αξίας της επιχείρησης έχουν αναπτυχθεί  μια πληθώρα 

μεθόδων αποτίμησης. Στην παρούσα διπλωματική, σαν καταλληλότερο μοντέλο 

επιλέχθηκε το μοντέλο αποτίμησης βάσει των ταμειακών ροών. Οι ταμειακές ροές 

μπορούν να προσδιοριστούν από  τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του 

Ομίλου. Το αποτέλεσμα που προκύπτει από τη μέθοδο αυτή με την παράλληλη χρήση 

των αριθμοδεικτών , μπορεί να οδηγήσει σε πιο ορθά αποτελέσματα. 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία,έγινε η παρουσίαση , η ανάλυση και η προσπάθεια 

αποτίμησης της <<δίκαιης>> τιμής της μετοχής. Η <<δίκαιη>> τιμή που 

προσδιορίσαμε είναι 5,18 €, γεγονός που υποδηλώνει ότι η μετοχή είναι υποτιμημένη 

συγκρινόμενη με την τρέχουσα χρηματιστηριακή της τιμή. 

Η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε βάσει αριθμοδεικτών έδειξε ότι ο Όμιλος 

αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα, ο 

αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους παρουσιάζει καθοδική πορεία, και μόνο 

στη χρήση 2015 παρουσίασε θετικό πρόσημο. Ο αριθμοδείκτης ξένα προς ίδια 

κεφάλαια είναι συνεχώς αυξανόμενος, γεγονός που σχετίζεται άμεσα με την πολιτική 

που υϊοθετεί ο Όμιλος για να χρηματοδοτεί τις ανάγκες τους αλλά και της επενδύσεις 

του. 

Το 2015 ήταν για τον Όμιλο μια χρονιά προκλήσεων και δύσκολων αποφάσεων που 

έπρεπε να παρθούν για την αντιμετώπιση των προβληματών. Οι διεθνείς συγκυρίες, η 

παρετατεμένη ύφεση, το ασταθές οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον της χώρας μας, 

κατέστησαν σαφές την επιτακτική ανάγκη για αναδιαμορφώση και αναδιάρθρωση της 

δομής του Ομίλου, προκειμένου να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες.  
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Ωστόσο το 2015 ο Όμιλος ΕΛΠΕ πέτυχε τη μεγαλύτερη κερδοφορία της ιστορίας του 

ενώ βελτίωση σήμειωσαν όλες οι κύριες δραστηριότητες του Ομίλου. Η επίτευξη των 

καλών αποτελεσμάτων του 2015 και η προβλεπόμενη κερδοφορία για το 2016 δίνει τη 

δυνατότητα στην εταιρία να μειώσει το συνολικό της δανεισμό καθώς να γίνει 

αναχρηματοδότηση των υπόλοιπων δανείων της με πιο ευνοϊκούς όρους. 

Οι στρατηγικοί στόχοι του Ομίλου για την πενταετία 2013-2017 περιλαμβάνουν μια 

σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών που συνοψίζονται παρακάτω : 

 Μόχλευση επενδύεσεων και ενίσχυση αποτελεσμάτων 

 Στρατηγικός μετασχηματισμός λιανικής εμπορίας 

 Μεγιστοποίηση αξίας χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων 

 Έμφαση στην εταιρική κοινωνική ευθύνη 

 Βελτίωση της κερδοφορίας 

 Ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού 

 Απομόχλευση Ομίλου 

Κάποιοι στόχοι έχουν αρχίσει να υλοποιούνται με θετικό αντικτυπο στα οικονομικά 

αποτελέσματα του Ομίλου. 

Η πορεία της μετοχής του Ομίλου εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τρέχουσες 

εξελίξεις της χώρας μας. Η εξομάλυνση των πολιτικών και οικονομικών προβλημάτων 

της Ελλάδας θα διαμορφώσει ένα πιο υγιές και σταθερό περιβάλλον , στο οποίο θα 

δραστηριοποιείται ο Όμιλος, γεγονός που συνδέεται άμεσα και με την άνοδο της τιμής 

της μετοχής.  

Κλείνοντας, θεωρούμε ότι η μετοχή ΕΛΠΕ είναι μια καλή επενδυτική επολογή καθώς 

ιστορικά έχει καταγράψει αρκετά πιο υψηλές τιμές  από αυτές που διαπραγματεύονται 

σήμερα. 
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