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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει και αναλύει σε θεωρητικό επίπεδο μία από τις
σημαντικότερες και ποιο γνωστές μεθόδους αποτίμησης εταιριών, την μέθοδο
προεξόφλησης των ταμειακών ροών. Το θεωρητικό κομμάτι βασίστηκε σε ξένη και
ελληνική βιβλιογραφία.
Όσον αφορά το πρακτικό μέρος και για να γίνει καλύτερα κατανοητή η θεωρία,
επιχειρείται η παρουσίαση και αποτίμηση του ομίλου Aegean Airlines (Αεροπορία
Αιγαίου Ανώνυμη Αεροπορική Εταιρία), του μεγαλύτερου ομίλου αεροπορίας της
Ελλάδας και μία από τις ισχυρότερες της Ευρώπης.
Η επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου αποτίμησης επιβάλει την εκτέλεση προβλέψεων
των συστατικών των ελεύθερων ροών του ομίλου που παράλληλα με ένα αντίξοο και
ασταθές οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον που επικρατεί στην Ελλάδα καθιστούν
ιδιαίτερα δύσκολη την αποτίμηση των εγχώριων εταιριών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.1 Εισαγωγή
Η Aegean Airlines ιδρύθηκε το 1987 με την αρχική ονομασία Aegean Aviation, όπου το
1992 έγινε η πρώτη ιδιωτική αεροπορική εταιρία στην Ελλάδα. Οι επιβατικές της πτήσεις
ξεκίνησαν το 1999 όπου τον ίδιο χρόνο μετονομάστηκε σε Aegean Airlines. Έπειτα από
την πετυχημένη εξαγορά της Olympic Air το 2013, έγινε η μεγαλύτερη αεροπορική
εταιρία και μία από τις μεγαλύτερες και υπολογίσιμες δυνάμεις στην ελληνική οικονομία.
Από το 2010 είναι και επίσημα μέλος του δικτύου Star Alliance, ανεβάζοντας ακόμη ποιο
ψηλά τον πήχη της επιτυχίας. Τα κύρια συστατικά που την καθιστούν επιτυχημένη, είναι
η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών της, η συνεχείς επένδυση στον στόλο των
αεροσκαφών της και η επέκταση του δικτύου της τόσο στο εσωτερικό όσο και στο
εξωτερικό. Σήμερα διαθέτει ένα δίκτυο 145 προορισμών, όπου τα 111 είναι του
εξωτερικού σε 45 χώρες συνολικά (Aegean Airlines, 2016).

1.2 Δομή
Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά στην ανάλυση και αποτίμηση της αξίας του
ομίλου Aegean Airlines με τη μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών. Για την
ορθή αποτίμηση του ομίλου χρησιμοποιήθηκαν 5 κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο
διατυπώνονται οι εισαγωγικές παρατηρήσεις, που περιλαμβάνει την εισαγωγή, την δομή
και τον σκοπό της παρούσας εργασίας. Το δεύτερο κεφάλαιο προσφέρει μια
βιβλιογραφική ανασκόπηση πάνω στο θέμα της αποτίμησης της αξίας των επιχειρήσεων.
Στην αρχή γίνεται λόγος περί γενικών θεμάτων της αποτίμησης και στη συνέχεια
αναφέρεται αναλυτικότερα η μεθοδολογία της αποτίμησης με την μέθοδο των
προεξοφλημένων ταμειακών ροών. Στο τρίτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η αναλυτική
περιγραφή του ομίλου της Aegean Airlines. Στο τέταρτο κεφάλαιο υπολογίζεται η αξία
του ομίλου με την μέθοδο των ταμειακών ροών. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται
τα συμπεράσματα της μελέτης. Τέλος, υπάρχει η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε
καθώς και τα παραρτήματα.
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1.3 Σκοπός
Βασικός σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση και αποτίμηση
της πραγματικής αξίας του ομίλου Aegean Airlines, δηλαδή η εκτίμηση μιας δίκαιης
τιμής της μετοχής. Η Aegean Airlines είναι εισηγημένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και
συνεπώς τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση της αποτίμησης,
προέρχονται από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου αλλά και από
έγκυρες πηγές και ιστοσελίδες του διαδικτύου. Η μέθοδος που εφαρμόστηκε για την
αποτίμηση του ομίλου προήλθε αποκλειστικά από την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
2.1 Μέθοδοι αποτίμησης επιχειρήσεων
Ο καθηγητής Damodaran, στην βιβλιογραφία του αναφέρει τρεις κύριες κατηγορίες
μεθόδων αποτίμησης:
1. Discounted Cash Flow Valuation: η αξία της επιχείρησης προκύπτει από την
παρούσα αξία των αναμενόμενων ταμειακών ροών.
2. Relative Valuation: η αξία της επιχείρησης προσδιορίζεται με βάση την αξία
παρόμοιων επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου, με μια συγκεκριμένη μεταβλητή,
όπως πωλήσεις, κέρδη, κ.α.
3. Option Valuation: η αξία της επιχείρησης προκύπτει από τη χρήση δικαιωμάτων
προαίρεσης (options). Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του μοντέλου συνδέονται
με την τιμή και τη μεταβλητότητα της τιμής του υποκείμενου τίτλου (π.χ.
μετοχής), αλλά και με την επιθυμητή απόδοση, κάτω από την υπόθεση ότι η
διαπραγμάτευση του υποκείμενου στοιχείου, μαζί με τη δυνατότητα εξάσκησης
του δικαιώματος, είναι συνεχής και δεν έχει περιορισμούς (Damodaran, 1996).

2.2 Μέθοδος προεξοφλημένων ταμειακών ροών
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η συγκεκριμένη μέθοδος θα εφαρμοσθεί στην αποτίμηση
του ομίλου της Aegean Airlines. Οι ταμειακές ροές αποτελούν, σύμφωνα με ορισμένους
αναλυτές της αγοράς και συμβούλους επιχειρήσεων, την βασικότερη χρηματοοικονομική
κατάσταση. Η μέθοδος αυτή ενδείκνυται για την δυναμική εκτίμηση της αξίας της
επιχείρησης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μία πληθώρα ενδιαφερομένων μερών
(Shareholders). Σύμφωνα με την μέθοδο της προεξόφλησης των ταμιακών ροών, η αξία
μίας επιχείρησης ισούται με την παρούσα αξία των ταμιακών πλεονασμάτων που
αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε ορισμένο αριθμό ετών, συν την παρούσα αξία της
υπολειμματικής αξίας της επιχείρησης στο τέλος του χρονικού ορίζοντα (Λαζαρίδης,
2005).
Προκειμένου να εφαρμόσουμε την μέθοδο προεξόφλησης ταμειακών ροών χρειαζόμαστε
τα παρακάτω συστατικά:
•

Τις ταμειακές ροές από τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης.

•

Τις προβλεπόμενες ταμιακές ροές για μία περίοδο περίπου 5-7 ετών

•

Την υπολειμματική αξία, δηλαδή την αξία στο τέλος της περιόδου.

~ 10 ~

•

Το προεξοφλητικό επιτόκιο, για την προεξόφληση των προβλεπόμενων
ταμειακών ροών και της υπολειμματικής αξίας (macabacus).

2.3 Ταμειακές ροές
Οι μέθοδοι των ταμειακών ροών στηρίζονται στις εξής παραδοχές:
•

Επιχείρηση δεν είναι μόνο τα πάγια στοιχεία ενεργητικού, αλλά και οι άλλοι
παραγωγικοί συντελεστές. Η λογιστική αξία των παγίων δεν μπορεί να
συμπεριλάβει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τις ευκαιρίες, την δυναμικότητα,
την επιχειρηματικότητα και τέλος την οργάνωση και λειτουργία της ίδιας της
επιχείρησης.

•

Η επιχείρηση αξίζει όσο αξίζουν οι προεξοφλημένες καθαρές ταμιακές ροές.

•

Οι καταστάσεις των ταμιακών ροών δίνουν περισσότερες και καλύτερες ποιοτικά
πληροφορίες (ιδιαίτερα αν υπάρχει μεγάλη χρονοσειρά) από τις υπόλοιπες.
Ιδιαίτερα για τον μέτοχο, η κατάσταση των ταμειακών ροών είναι αποκαλυπτική
( για τον έλεγχο της καλής διοίκησης, για την εξασφάλιση της βεβαιότητας ότι θα
έχει εισόδημα (μερίσματα) από την εταιρία, για την εξασφάλιση ότι η αξία της
επιχείρησης θα αυξάνει και στο μέλλον).

•

Είναι δυνατός ο υπολογισμός ενός ή περισσοτέρων ή συνδυασμών συντελεστών
προεξόφλησης.

•

Είναι δυνατή η πρόβλεψη των ταμιακών ροών με την προβολή και εκτίμηση των
λογιστικών και οικονομικών γεγονότων στο μέλλον, με βάση συγκεκριμένες και
καλά ορισμένες υποθέσεις (Λαζαρίδης, 2005).

Ορισμένες κατηγορίες ενδιαφερομένων μερών δεν τους απασχολεί, ούτε η
δραστηριότητα της επιχείρησης, ούτε η τεχνολογία που χρησιμοποιεί, ούτε εάν η
επιχείρηση έχει πολλά ή λίγα υλικά και άυλα στοιχεία ενεργητικού, ούτε εάν η καθαρή
περιουσιακή θέση είναι μεγάλη ή μικρή, ούτε η υπερπρόσοδος ή χρηματιστηριακή αξία
της μετοχής. Το μόνο που τους απασχολεί είναι η δυνατότητα της επιχείρησης να
«παράγει» χρήματα. Ο παράγοντας αυτός θεωρείται ότι είναι ο κρισιμότερος για την
αποκοπή μερίσματος, για την εξασφάλιση της αξίας της επιχείρησης, αλλά είναι και ένας
καλός κοινός παρονομαστής σύγκρισης των ταμειακών ροών μεταξύ τους (Λαζαρίδης,
2005).
Οι καταστάσεις των ταμιακών ροών αποκαλύπτουν εάν:
•

Οι συνολικές δραστηριότητες της επιχείρησης (επενδυτικές, χρηματοδοτικές, και
λειτουργικές δραστηριότητές της) δημιουργούν θετική ή όχι ταμειακή ροή.

•

Οι λειτουργικές δραστηριότητές της δημιουργούν θετική ή όχι ταμειακή ροή.
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•

Τον τρόπο ανεύρεσης (πηγή) των κεφαλαίων για την χρηματοδότηση των
κεφαλαιακών δαπανών της (δανεισμός, ίδια κεφάλαια, έκδοση τίτλων).

•

Τις χρήσεις των κεφαλαίων.

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα των ταμιακών ροών είναι ότι μπορούν να αποκαλύψουν την
ροή των μετρητών εντός της επιχείρησης καθώς και το γεγονός ότι οι ταμιακές ροές
μπορούν να κατασκευάσουν ένα συγκριτικό εργαλείο μεταξύ επιχειρήσεων που
χρησιμοποιούν διαφορετικές λογιστικές πολιτικές. Ακόμη με βάση τις ταμειακές ροές
μπορεί ο χρήστης να ερμηνεύσει την χρηματοοικονομική δομή της επιχείρησης, να
προσδιορίσει την φερεγγυότητα της και τέλος την ικανότητά της να προσαρμόζεται στις
αλλαγές του περιβάλλοντός της και της αγοράς (Λαζαρίδης, 2005).
Για να εφαρμοστεί η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμιακών ροών χρειαζόμαστε τις
προβλεπόμενες ταμιακές ροές για μία περίοδο περίπου 5-7 ετών.
Η πρόβλεψη ταμιακών ροών δεν είναι εύκολη. Για να επιτευχθεί η σχετικά ακριβής
πρόβλεψη θα πρέπει ο μελετητής να γνωρίζει κοστολογικά στοιχεία της επιχείρησης,
καθώς και στοιχεία αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της εταιρίας. Τέλος θα
πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι στρατηγικές, πολιτικές, και τακτικές, σε όλες τις
δραστηριότητες της (λειτουργικές, επενδυτικές, χρηματοδοτικές) που έχει χαράξει η
εταιρία για το μέλλον, καθώς και οι προσδοκίες των στελεχών της (Λαζαρίδης, 2005).
Tα βασικά βήματα για την ανάπτυξη των χρηματοοικονομικών προβλέψεων είναι τα
εξής:
•

Προσδιορισμός του μεγέθους και του επιπέδου ανάλυσης της πρόβλεψης.

•

Προσδιορισμός της απόδοσης της επιχείρησης με βάση την στρατηγική της,
λαμβάνοντας υπόψη τα κλαδικά στοιχεία ανταγωνισμού και τοποθέτησης, αλλά
και τα ανταγωνιστικά και συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η SWOT ανάλυση είναι η
κλασσικότερη, ίσως μέθοδος αναγνώρισης και τοποθέτησης της επιχείρησης
στον στρατηγικό χάρτη και αναγνώρισης των δυνατοτήτων ανάπτυξης και
απόδοσης.

•

Μετάφραση

των

παραπάνω

στρατηγικών

συμπερασμάτων

σε

χρηματοοικονομικές προβλέψεις. Οι προβλέψεις θα πρέπει να αφορούν, τόσο
τους παράγοντες που επηρεάζουν την λειτουργία – δραστηριότητα της
επιχείρησης, όσο και τα τελικά αποτελέσματα της καταγραφής τους στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης.
•

Ανάλυση ευαισθησίας. Η ανάλυση των πιθανών σεναρίων ή περιπτώσεων είναι
κρίσιμη για την αξιοπιστία της αποτίμησης.
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•

Έλεγχος των προβλέψεων για την συνάφειά τους με την στρατηγική της
επιχείρησης (Λαζαρίδης, 2005).

Για τον υπολογισμό των προβλεπόμενων ταμειακών ροών της Aegean Airlines,
χρησιμοποιήθηκε η άμεση μέθοδος, που στηρίζεται σε λογιστικά δεδομένα και είναι
ευκολότερο να υπολογισθεί.
Εφόσον έχουμε υπολογίσει τις προβλεπόμενες ταμιακές ροές για μια συγκεκριμένη
περίοδο, το επόμενο βήμα είναι να υπολογίσουμε την παρούσα αξία όλων των
προβλεπόμενων ταμιακών ροών.
Σύμφωνα με τον Damodaran (1996, σ. 9), θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο της παρούσας
αξίας:
Παρούσα Αξία =
Όπου:
CF: είναι οι ανάλογες ταμιακές ροές για την περίοδο n
r: είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο, στην περίπτωσή μας θα χρησιμοποιήσουμε το
WACC
N: είναι το τέλος της περιόδου πρόβλεψης των ταμιακών ροών

2.4 Free Cash Flows to the Firm (FCFF) - Free Cash Flows to the
Equity (FCFE)
Η προεξόφληση των ελεύθερων ταμειακών ροών μπορεί να εφαρμοστεί βάση δυο
μοντέλων, ως προς το σύνολο της εταιρίας και ως προς το σύνολο των μετόχων. Οι
ελεύθερες ταμειακές ροές ως προς το σύνολο της εταιρίας (FCFF), είναι η ταμειακή ροή
που είναι διαθέσιμη προς το σύνολο όσων παρέχουν κεφάλαια στην επιχείρηση, μείον
των λειτουργικών εξόδων και φόρων (CFA institute, 2017).
Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ως προς το σύνολο των μετόχων (FCFE), είναι οι ταμειακές
ροές από λειτουργικές δραστηριότητες μείον τις κεφαλαιουχικές δαπάνες (CFA institute,
2017).
Η αξία της επιχείρησης υπολογίζεται με την προεξόφληση του FCFF με το
προεξοφλητικό επιτόκιο (WACC). Σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο η αξία της
επιχείρησης θα ισούται (Investopedia):
𝒕

𝑭𝑪𝑭𝑭𝒕
𝚨𝛏ί𝛂 𝚬𝛑𝛊𝛘𝛆ί𝛒𝛈𝛔𝛈𝛓 = ∑ (
)
(𝟏 + 𝑾𝑨𝑪𝑪)𝒕
𝒊=𝟏

~ 13 ~

Η αξία των ιδίων κεφαλαίων υπολογίζεται με την προεξόφληση του FCFE με το κόστος
των ιδίων κεφαλαίων. Σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο η αξία των ιδίων κεφαλαίων θα
ισούται (Investopedia):
𝒕

𝜜𝝃ί𝜶 𝜤𝜹ί𝝎𝝂 𝜥𝜺𝝋𝜶𝝀𝜶ί𝝎𝝂 = ∑ (

𝑭𝑪𝑭𝑬𝒕
)
(𝟏 + 𝒓𝒆 )𝒕

𝒊=𝟏

Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου ποικίλει ανάλογα με την προσωπική κρίση του
αναλυτή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε εταιρίας.

2.5 Μοντέλο προεξόφλησης ελεύθερων ταμειακών ροών σε ένα στάδιο
Σύμφωνα με το Gordon Growth Model, η βασική προϋπόθεση είναι πως οι
προβλεπόμενες ελεύθερες ταμειακές ροές αυξάνονται με ένα σταθερό ρυθμό ανάπτυξης
g. Έτσι προκύπτουν τα μοντέλα FCFF και FCFE σε ένα στάδιο ή σταθερής ανάπτυξης
(Damodaran, 2010). Επομένως η ελεύθερη ταμειακή ροή του τρέχοντος έτους θα ισούται
με την ελεύθερη ταμειακή ροή του προηγούμενου έτους επί τον συντελεστή (1+g). Άρα
θα έχουμε τους παρακάτω τύπους σύμφωνα με τον Damodaran:
(𝟏+𝐠)

Αξία Επιχείρησης = 𝐅𝐂𝐅𝐅𝐭−𝟏 * (𝟏 + 𝐠) = 𝐅𝐂𝐅𝐅𝟎 * (𝐖𝐀𝐂𝐂−𝐠)
(𝟏+𝐠)

Αξία Ιδίων Κεφαλαίων = 𝐅𝐂𝐅𝐄𝐭−𝟏 * (𝟏 + 𝐠) = 𝐅𝐂𝐅𝐅𝟎 * (𝐫 −𝐠)
𝐞

2.6 Μοντέλο προεξόφλησης ελεύθερων ταμειακών ροών δύο σταδίων
Στο μοντέλο προεξόφλησης ταμειακών ροών δύο σταδίων, η βασική προϋπόθεση είναι
πως υπάρχουν δύο περίοδοι ανάπτυξης. Στην πρώτη περίοδο οι εταιρίες υποθέτουμε πως
ακολουθούν έναν υψηλό ρυθμό ανάπτυξης για ένα βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα,
ενώ στην δεύτερη περίοδο ακολουθούν έναν μικρότερο ρυθμό ανάπτυξης εις το διηνεκές
( Damodaran, 2010). Άρα θα έχουμε τους παρακάτω τύπους σύμφωνα με τον Damodaran:

Αξία Επιχείρησης = ∑

𝐧

𝐅𝐂𝐅𝐅

𝐢=𝟏

𝐅𝐂𝐅𝐅

𝟏

𝐭
𝐧+𝟏
((𝟏+𝐖𝐀𝐂𝐂)
𝐭 ) + 𝐖𝐀𝐂𝐂−𝐠 ∗ (𝟏+𝐖𝐀𝐂𝐂)𝐧

Αξία Ιδίων Κεφαλαίων = ∑

𝐧
𝐢=𝟏
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𝐅𝐂𝐅𝐅

((𝟏+𝐫)𝐭𝐭) +

𝐅𝐂𝐅𝐄𝐧+𝟏
𝐫−𝐠

𝟏

∗ (𝟏+𝐫)𝐧

Η υπολειμματική αξία (𝐹𝐶𝐹𝐸𝑛+1 / (WACC - g) και 𝐹𝐶𝐹𝐸𝑛+1 / (r- g)), υπολογίζει την
παρούσα αξία στο χρόνο μηδέν.

2.7 Προεξοφλητικό επιτόκιο – WACC
Σύμφωνα με όσα έχουμε αναφέρει παραπάνω, θα χρησιμοποιήσουμε το προεξοφλητικό
επιτόκιο για την προεξόφληση των ταμιακών ροών και της υπολειμματικής αξίας. Το
προεξοφλητικό επιτόκιο παίζει τεράστιο ρόλο στον υπολογισμό της δίκαιης τιμής της
μετοχής και χρειάζεται μεγάλη ακρίβεια και προσοχή η διαδικασία του υπολογισμού
καθώς και η συλλογή έγκυρων δεδομένων. Ως προεξοφλητικό επιτόκιο θα
χρησιμοποιήσουμε το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC). Μέσο σταθμικό
κόστος κεφαλαίου ορίζεται το μικτό κόστος της κεφαλαιακής διάρθρωσης της
επιχείρησης, που το κάθε κόστος σταθμίζεται με την αγοραία αξία του εν λόγο στοιχείου
του κεφαλαίου (Hitchner, 2006).
Ο τύπος του WACC εγκυμονεί κινδύνους, αφού αφήνει να εννοηθεί ότι το μέσο κόστος
κεφαλαίου θα μπορούσε να μειωθεί υποκαθιστώντας ακριβώς ίδια κεφάλαια με φτηνό
χρέος. Δεν λειτουργεί όμως έτσι. Όσο αυξάνεται ο δείκτης χρέους, αυξάνεται και το
κόστος των ιδίων κεφαλαίων, αντισταθμίζοντας το φαινομενικό πλεονέκτημα από την
αύξηση φτηνού χρέους (Brealey, Myers, Allen, 2016).
Για να υπολογίσουμε το WACC ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα (Hitchner, 2006):
•

Καθορίζουμε την αναλογική στάθμιση κάθε πηγής κεφαλαίου με βάση την
συνολική αγοραία αξία.

•

Υπολογίζουμε το κόστος μετά φόρων της κάθε πηγής κεφαλαίου.

•

Υπολογίζουμε το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου με τον παρακάτω τύπο:

WACC = rE * E/V + rD * D/V x (1-T)
Όπου:
rΕ = κόστος ιδίων κεφαλαίων
rD = κόστος ξένων κεφαλαίων
E = το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων
D = το σύνολο των ξένων κεφαλαίων
V = E + D = το συνολικό κεφάλαιο της επιχείρησης
Τ = το ποσοστό φόρου
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2.8 Κόστος ιδίων κεφαλαίων

2.8.1 CAPM
Ο σκοπός κάθε επιχείρησης είναι η μεγιστοποίηση της αξίας της εταιρίας, δηλαδή η
μεγιστοποίηση του πλούτου των μετόχων. Επιχειρήσεις οι οποίες αποτυγχάνουν να
δημιουργήσουν αξία για τους μετόχους, αδυνατούν να προσελκύσουν ίδια κεφάλαια για
την χρηματοδότηση επενδύσεων. Χωρίς ίδια κεφάλαια καμία επιχείρηση δεν μπορεί να
διατηρηθεί στην αγορά μακροπρόθεσμα (Νούλας, 2015).
Για να υπολογιστεί το κόστος των ιδίων κεφαλαίων, θα εφαρμόσουμε το μοντέλο
αποτίμησης των κεφαλαιουχικών στοιχείων. Στην διεθνείς βιβλιογραφία είναι γνωστό ως
CAPM (capital asset pricing model). Ο Damodaran (1996, σ. 21), αναφέρει ότι το CAPM
μετρά τον κίνδυνο σε όρους μη διαφοροποιημένης διακύμανσης και αφορά την
αναμενόμενη απόδοση σε σχέση με τον συγκεκριμένο κίνδυνο. Η απόδοση που οι
επενδυτές αναμένουν για επένδυση ιδίων κεφαλαίων, δεδομένου του κινδύνου, γίνεται
το κόστος των ιδίων κεφαλαίων (Damodaran, 1996).
Για να υπολογιστεί το CAPM θα εφαρμόσουμε το παρακάτω τύπο: (Damodaran, 1996)
CAPM = Rf + b (Rm – Rf)
Όπου:
Rf: το επιτόκιο άνευ κινδύνου
b: ο συστημικός κίνδυνος
Rm: η μέση απόδοση της αγοράς
Rm – Rf: το ασφάλιστρο της αγοράς (risk premium)
Το 1952 ο οικονομολόγος Harry Markowitz, ανέπτυξε τη σύγχρονη θεωρία
χαρτοφυλακίου. Προώθησε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο για τη μείωση του
κινδύνου. Ωστόσο το 1960 ο William Sharpe ανέπτυξε το παραπάνω μοντέλο
προκειμένου να μετρήσει αυτόν τον κίνδυνο. Κατάφερε να συνδέσει κάθε χαρτοφυλάκιο
με έναν παράγοντα κινδύνου. Τοποθέτησε τους κινδύνους σε δύο κατηγορίες, τον
συστημικό κίνδυνο και τον μη- συστημικό. Ο μη- συστημικός κίνδυνος είναι ξεχωριστός
για κάθε επιχείρηση. Ο συστημικός κίνδυνος αναφέρεται στο b (beta), όπου είναι o
κίνδυνος ύπαρξης στην αγορά. Ο κίνδυνος αυτός δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί. Όταν
εισέλθει στην αγορά, είναι το ελάχιστο ρίσκο που παίρνει η επιχείρηση (Hitchner, 2006).
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Tο b μετρά την ευαισθησία της απόδοσης μιας μετοχής σε μεταβολές που επηρεάζουν το
σύνολο της αγοράς, όπου με b μεγαλύτερο του 1 χαρακτηρίζονται οι μετοχές ως
επιθετικές, λειτουργώντας αποδοτικά σε περίοδο ανοδικής πορείας της αγοράς αλλά και
επιτείνοντας την ζημιά σε πτωτικές περιόδους. Με b μικρότερο του 1 χαρακτηρίζονται
ως αμυντικές, καταγράφοντας μικρότερες απώλειες από την αγορά σε περιόδους πτώσεις
των τιμών (Λαζαρίδης, 2005).
Το b καθορίζεται από τρεις μεταβλητές. Από τον τύπο της επιχείρησης, τον βαθμό της
λειτουργικής μόχλευσης στην επιχείρηση και την χρηματοοικονομική μόχλευση της
επιχείρησης (Damodaran, 1996).
Σύμφωνα με τον Damodaran (1996, σ. 32), ως επιτόκιο μηδενικού κινδύνου μπορούμε
να χρησιμοποιήσουμε το επιτόκιο μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων. Για την
περίπτωση της Aegean Airlines θα πάρουμε ως επιτόκιο μηδενικού κινδύνου το 10ετές
ομόλογο του ελληνικού δημοσίου.
Ο Damodaran (1996, σ. 48) αναφέρει για το ασφάλιστρο της αγοράς ότι στηρίζεται σε
ιστορικά δεδομένα γιατί δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε με ακρίβεια και προκύπτει
από την διαφορά ανάμεσα στη μέση απόδοση της αγοράς και το ασφάλιστρο κινδύνου.
2.8.2 Κόστος ξένων κεφαλαίων
Το κόστος ξένων κεφαλαίων μετράει το τρέχον κόστος δανεισμού για την
χρηματοδότηση της επιχείρησης. Σε γενικές γραμμές, καθορίζεται από τις ακόλουθες
μεταβλητές: (Damodaran, 1996)
•

Το τρέχον επίπεδο των επιτοκίων δανεισμού: όταν αυξάνεται το επίπεδο των
επιτοκίων, αυξάνεται επίσης και το κόστος κεφαλαίου.

•

Το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου της επιχείρησης: όπως και παραπάνω έτσι και
εδώ θα ισχύει το ίδιο, δηλαδή όταν αυξάνεται το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου θα
αυξάνεται και το κόστος κεφαλαίου.

•

Το φορολογικό πλεονέκτημα του χρέους: Δεδομένου ότι οι τόκοι είναι έξοδα για
την επιχείρηση, το μετά φόρων κόστος των δανειακών κεφαλαίων είναι
συνάρτηση του φορολογικού συντελεστή. Το φορολογικό όφελος που
δημιουργείται κάνει το μετά φόρων κόστος των δανειακών κεφαλαίων
χαμηλότερο από το προ φόρων.

Προκειμένου να υπολογιστεί το WACC της Aegean Airlines, θα υπολογίσουμε και θα
αναλύσουμε ξεχωριστά το κόστος των ιδίων και ξένων κεφαλαίων.
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2.8.3 Υπολειμματική αξία
Η υπολειμματική αξία είναι το τελευταίο συστατικό της αξίας της αποτίμησης βάσει των
προεξοφλημένων ταμιακών ροών, όπου δηλώνει την αξία της επιχείρησης μετά το
χρονικό διάστημα προβλέψεων. Η υπολειμματική αξία είναι εξαιρετικά σημαντική,
δεδομένου ότι αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μέρος της συνολικής αξίας της
επιχείρησης όσον αφορά την αποτίμηση (Hitchner, 2006).
Όταν κάνουμε αποτίμηση μιας επιχείρησης με την μέθοδο των προεξοφλημένων
ταμιακών ροών, η υπολειμματική αξία υπολογίζεται σύμφωνα με το μοντέλο του Gordon
Growth Model (Hitchner, 2006). Ο τύπος υπολογισμού είναι ο παρακάτω:
(CFn * (1 + g)) / (k – g)
όπου:
CFn = οι ταμειακές ροές
n = το τελευταίο έτος πρόβλεψης των ταμιακών ροών
κ = το προεξοφλητικό επιτόκιο
g = ο μακροπρόθεσμος ρυθμός ανάπτυξης της επιχείρησης
Οι προβλέψεις για τις ταμειακές ροές μετά το τελευταίο έτος των προβλέψεων είναι
δύσκολο, οι αναλυτές συνήθως υποθέτουν ότι οι ταμιακές ροές σταθεροποιούνται,
δηλαδή αυξάνονται με σταθερό ρυθμό στο διηνεκές. Το g είναι ο μέσος όρος των
μελλοντικών ρυθμών ανάπτυξης, που δεν περιμένουμε να συμβεί κάθε χρόνο. Μερικές
χρονιές η αύξηση θα είναι υψηλότερη, και μερικές χαμηλότερη. Η προσδοκία όμως είναι
ότι το g αντιπροσωπεύει το μέσο όρο της μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης της
επιχείρησης (Hitchner, 2006).
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2.9 Εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αξία της επιχείρησης
Οι βασικοί εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά την αξία της επιχείρησης
(τιμή της μετοχής) είναι:
Α) τα επιτόκια Β) η ρευστότητα της αγοράς και της μετοχής της επιχείρησης Γ) ο
πληθωρισμός Δ) οι προοπτικές της εθνικής οικονομίας Ε) η διεθνής οικονομική συγκυρία
ΣΤ) η πολιτική κατάσταση της χώρας Ζ) Το οικονομικό θεσμικό πλαίσιο.
Αν και ο πληθωρισμός και τα επιτόκια παρουσιάζουν σημαντική συσχέτιση μεταξύ τους,
θα πρέπει να παρουσιασθούν ξεχωριστά γιατί έχουν διαφορετική επίδραση στην αξία της
επιχείρησης (Λαζαρίδης, 2005).
- Επιτόκια: Τα επιτόκια έχουν άμεση σχέση με το γενικό επίπεδο τιμών των μετοχών. Η
επίδραση των επιτοκίων είναι πολλαπλή:
α) Άνοδος των επιτοκίων σημαίνει ότι τα ομόλογα και οι τραπεζικές καταθέσεις, που
αποτελούν εναλλακτικές επενδυτικές τοποθετήσεις, γίνονται πιο ελκυστικά έναντι των
μετοχών. Οι θεσμικοί επενδυτές και οι εταιρίες χαρτοφυλακίου πωλούν μέρος των
μετοχών τους για να αγοράσουν κρατικά ομόλογα και πιέζουν έτσι τις τιμές των μετοχών
προς τα κάτω.
β) Η άνοδος των επιτοκίων των τραπεζικών χορηγήσεων ανεβάζει σημαντικά το
χρηματοοικονομικό κόστος των επιχειρήσεων και μειώνει την κερδοφορία τους.
γ) Τα υψηλά επιτόκια περιορίζουν τη ρευστότητα της αγοράς και επιβραδύνουν την
οικονομική ανάπτυξη.
Η συνήθης αίτια για την άνοδο των επιτοκίων είναι τα μεγάλα δημόσια ελλείματα. Το
δημόσιο στην προσπάθειά του να καλύψει τα δημόσια ελλείματα καταφεύγει στον
εσωτερικό δανεισμό, δηλαδή εκδίδει κρατικά ομόλογα. Προκειμένου να καταστήσει τα
ομόλογα αυτά ελκυστικά για τις τράπεζες και τους ιδιώτες, προσφέρει υψηλά επιτόκια
που εν συνεχεία παρασύρουν και τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων. Με τον τρόπο
αυτόν τα μεγάλα δημόσια ελλείματα καταλήγουν να επιδρούν πτωτικά στις τιμές των
μετοχών. Η αναγγελία διόγκωσης των κρατικών ελλειμάτων αρκεί πολλές φορές για να
παρασύρει προς τα κάτω τις τιμές, αφού οι επενδυτές προεξοφλούν άνοδο των επιτοκίων.
- Η ρευστότητα της αγοράς: Η ρευστότητα της αγοράς είναι συνδυασμός της γενικής
οικονομικής κατάστασης, της εισοδηματικής πολιτικής και της πολιτικής των επιτοκίων.
Το επίπεδο των μισθών και των συντάξεων ασκεί ιδιαίτερη επίδραση, αφού στην ανοδική
φάση των χρηματιστηριακών κύκλων οι ιδιώτες κρατούν μεγάλο όγκο μετοχών και οι
πωλήσεις μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων αυξάνουν.
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- Ο πληθωρισμός: Οι υψηλοί ρυθμοί πληθωρισμού στρέφουν τους ντόπιους επενδυτές σε
τοποθετήσεις σε άλλες χώρες και αποθαρρύνουν τους ξένους από την αγορά μετοχών στη
χώρα με τον υψηλό πληθωρισμό.
- Οι προοπτικές της εθνικής οικονομίας: Σε μία ανταγωνιστική οικονομία, όπου η είσοδος
νέων επιχειρήσεων σε έναν κλάδο είναι ελεύθερη, ο ρυθμός ανάπτυξης μιας επιχείρησης,
μακροχρόνια δεν μπορεί να είναι ανώτερος από το ρυθμό ανάπτυξης της ίδιας της
οικονομίας. Άσχετα από τις προοπτικές κερδοφορίας της ίδιας της επιχείρησης, οι
προοπτικές ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας είναι πολύ για τη διαμόρφωση του
επιπέδου τιμών όλων των μετοχών. Οποιεσδήποτε αναγγελίες για άνοδο ή πτώση του
ρυθμού ανάπτυξης, σηματοδοτούν μεγαλύτερες μεταβολές τιμών από εκείνες που
δικαιολογούν οι αναμενόμενες μεταβολές στη ζήτηση.
- Η διεθνής οικονομική συγκυρία: Οι σύγχρονες οικονομίες είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό
αλληλεξαρτώμενες. Έτσι, η επιδείνωση της διεθνούς οικονομικής κατάστασης πλήττει
αλυσιδωτά όλες τις χώρες, μέσω της μείωσης των εξαγωγών και του περιορισμού της
εισροής κεφαλαίων από το εξωτερικό. Επιπλέον, σε περιόδους διεθνούς οικονομικής
κρίσης οι ξένοι επενδυτές στρέφονται σε τίτλους σταθερής απόδοσης και εγκαταλείπουν
τις χρηματιστηριακές επενδύσεις. Προάγγελος των διεθνών οικονομικών εξελίξεων είναι
πολλές φορές οι σημαντικές πολιτικές εξελίξεις. Έτσι, τα διεθνή χρηματιστήρια είναι
αρκετά ευαίσθητα στις διεθνείς πολιτικές εξελίξεις.
- Η πολιτική κατάσταση της χώρας: Επηρεάζει άμεσα τις τιμές των μετοχών, στο βαθμό
που οι πολιτικές εξελίξεις μπορούν να προκαλέσουν αλλαγές της κυβερνητικής πολιτικής
με θετικές ή αρνητικές επιδράσεις, στην κερδοφορία των επιχειρήσεων. Σημαντική
αρνητική επίδραση έχουν οι πολιτικές εξελίξεις που προκαλούν κοινωνική αναταραχή
και αποθαρρύνουν ντόπιους ή ξένους επενδυτές να προχωρήσουν σε επενδύσεις.
- Το οικονομικό θεσμικό πλαίσιο: Οι κυβερνητικές αποφάσεις πάνω πάνω σε
φορολογικά, νομισματικά και άλλα θεσμικά ζητήματα ασκούν ουσιαστική επίδραση στο
γενικό επίπεδο τιμών. Οι φορολογικές ελαφρύνσεις μπορούν να αυξήσουν σημαντικά την
κερδοφορία των επιχειρήσεων και να οδηγήσουν προς τα πάνω τις τιμές των μετοχών
(Λαζαρίδης, 2005).
Οι παραπάνω παράγοντες είναι αλληλένδετοι μεταξύ τους. Κάποια μεταβολή στον έναν
τομέα καταλήγει να επηρεάζει και τους άλλους τομείς. Εύκολα μπορεί να δει κάποιος,
για παράδειγμα, τη σχέση ανάμεσα στο ύψος των επιτοκίων και το ρυθμό ανάπτυξης της
χώρας. Τα υψηλά επιτόκια είναι ανασταλτικός παράγοντας της ανάπτυξης, ενώ τα
χαμηλά επιτόκια σηματοδοτούν περιόδους οικονομικής ανάπτυξης. Όμως πέρα από τις
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έμμεσες αυτές επιδράσεις, το γενικό επίπεδο των τιμών των μετοχών επηρεάζεται άμεσα
από κάθε σημαντική μεταβολή κάποιου από τους παραπάνω τομείς (Λαζαρίδης, 2005).
Επίσης, η ψυχολογική επίδραση που ασκούν οι παραπάνω παράγοντες είναι ποιο
σημαντική από τις έμμεσες επιδράσεις τους. Για το λόγο αυτό οποιαδήποτε πρόβλεψη
σχετική με τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες κινήσεις του γενικού δείκτη τιμών
του χρηματιστηρίου πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις αναμενόμενες εξελίξεις τους
παραπάνω τομείς (Λαζαρίδης, 2005).
Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι παράγοντες αυτοί στην αποτίμηση των επιχειρήσεων που
είναι εισηγημένες στην κεφαλαιαγορά. Η αποτίμηση είναι καθημερινή και η επίδραση
των παραγόντων αυτών θα επιφέρει μεταβολή στην τιμή της μετοχής και συνεπώς στην
αξία της επιχείρησης. Για παράδειγμα, μία ανακοίνωση αύξησης των επιτοκίων ή του
πληθωρισμού ή μία ανακοίνωση που μεταβάλλει το ελεύθερα διαπραγματευόμενο
ποσοστό μετοχών στην κεφαλαιαγορά (Λαζαρίδης, 2005).
Πίνακας 1. Σχέση μεταξύ των παραγόντων – τιμών των μετοχών
Παράγοντες

Πορεία Παράγοντα

Πορεία
μετοχών

Πληθωρισμός
Ρευστότητα
Επιτόκια

↑

↓

↓

↑

↑

↑

↓

↓

↑

↓

↓

↑

Πηγή: Θεμιστοκλής Γ. Λαζαρίδης, «Αποτίμηση Επιχειρήσεων», 2005
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τιμών

των

2.10 Άμεσα ενδιαφερόμενοι
Η αξία μίας εταιρίας ενδιαφέρει τον επιχειρηματία, τους δανειστές του, τους πελάτες,
τους προμηθευτές, τους εργαζόμενους, τους μετόχους της εταιρίας, την κοινωνία, τους
εποπτικούς και φορολογικούς φορείς (όλοι δηλαδή, αυτοί που έχουν άμεσο ή έμμεσο
ενδιαφέρον από την εταιρία) και αυτούς που θέλουν να εξαγοράσουν την εταιρία.
Παρόλα αυτά, η αξία της πληροφορίας αυτής δεν είναι ίδια για όλους. Ο κάθε ένας από
τους παραπάνω έχει να λάβει εντελώς διαφορετικές αποφάσεις με βάση την πληροφορία
αυτή. Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται οι αποφάσεις για την λήψη των οποίων θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη η αξία της επιχείρησης (Λαζαρίδης, 2005).
Πίνακας 2. Πρόσωπα και ομάδες προσώπων που τους ενδιαφέρει η αξία της εταιρίας
Πρόσωπο, ομάδα προσώπων

Απόφαση

Επιχειρηματίας

Ο επιχειρηματίας πρέπει να γνωρίζει την
πορεία της εταιρίας του και με βάση αυτή
να λάβει στρατηγικές αποφάσεις για την
ανάπτυξη της ή όχι, για τον δανεισμό της,
κλπ.

Δανειστές

Προσδιορισμός του επιτοκίου και των
άλλων όρων δανεισμών

Πελάτες

Πιστοποίηση

της

αξιοπιστίας

της

εταιρίας και την συνέχιση της παροχής
των υπηρεσιών ή προϊόντων
Προμηθευτές

Διαμόρφωση στρατηγικής πίστωσης

Στελέχη εταιρίας – Διευθυντές

Προσδιορισμός

των

επιπέδων

των

μισθών – bonus, λήψη στρατηγικών
αποφάσεων, κλπ.
Εργαζόμενοι

Προσδιορισμός των επιπέδων αύξησης
των μισθών, επιδομάτων κλπ.

Υποψήφιοι εργαζόμενοι

Εργασία ή όχι στην εταιρία

Μέτοχοι

Επένδυση ή όχι στην εταιρία

Λογιστές – Οικονομική Διεύθυνση

Οι λογιστές θα πρέπει να γνωρίζουν την
αξία της επιχείρησης, έτσι ώστε να είναι
σε θέση να αναδιαμορφώσουν τις
τακτικές και τις πολιτικές της εταιρίας
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για να αυξήσουν την αξία της (άλλωστε
αυτός είναι και ένας από τους σκοπούς
της λειτουργίας του ως τμήμα)
Εσωτερικοί ελεγκτές

Προσδιορισμός των στόχων του κάθε
τμήματος και μέτρων αξιολόγησής τους

Εξωτερικοί ελεγκτές

Ταυτοποίηση των αποτελεσμάτων και
των

προϋπολογισθέντων

στόχων.

Προστασία του επενδυτικού κοινού.
Σύμβουλοι και ανάδοχοι έκδοσης

Προσδιορισμός της αξίας διάθεσης και
προστασία του επενδυτικού κοινού

Επιτροπή κεφαλαιαγοράς

Εισαγωγή ή όχι στο χρηματιστήριο,
προσδιορισμός της δίκαιης τιμής και
απόφαση για την επιβολή προστίμων για
την χειραγώγηση της αγοράς (με την
εκμετάλλευση

της

εσωτερικής

πληροφόρησης), κ.α.
Εφορία

Προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης
και της αξίας εκκαθάρισης

Ευρύτερη κοινωνία

Προσδιορισμός της κοινωνικής ευθύνης
της επιχείρησης, αύξηση του πλούτου

Πηγή: Θεμιστοκλής Γ. Λαζαρίδης, «Αποτίμηση Επιχειρήσεων», 2005
Για όλους αυτούς η αξία της εταιρίας αποτελεί κεντρικό σημείο της διαδικασίας λήψης
αποφάσεων και διαμορφώνει την συμπεριφορά τους έναντι της ίδιας της επιχείρησης.
Δεν μετρούν όλοι όμως τα ίδια πράγματα και δεν έχουν την ίδια αντίληψη της της αξίας
της εταιρίας. Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της θέσης του η κάθε κατηγορία προσώπων
ή συμφερόντων έχει τα δικά της κριτήρια αξίας. Η αξία της εταιρίας είναι μια πληροφορία
που χρειάζεται σε πολλούς, αλλά δεν είναι εύκολο να βρεθεί ένα νούμερο που να
αντιπροσωπεύει και να καλύπτει τις ανάγκες και προσδοκίες όλων (Λαζαρίδης, 2005).
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2.11 Η καταλληλόλητα των μεθόδων αποτίμησης
Όλες οι μέθοδοι δεν είναι το ίδιο κατάλληλες για όλες τις περιπτώσεις. Κάθε μέθοδος
πρέπει να εφαρμόζεται λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της περίπτωσης (Σφάρνας,
1992).
Η κάθε ομάδα προσώπων και συμφερόντων τείνει να υιοθετήσει μία ως καλύτερη για τα
ερωτήματα που η ίδια θέτει. Πρέπει να επισημανθεί ότι η κάθε μέθοδος εμπεριέχει
ορισμένες υποθέσεις που θα πρέπει να γίνουν δεκτές για να μπορέσει να υλοποιηθεί η
διαδικασία εκτέλεσής της. Κάθε μία από αυτές τις υποθέσεις θα πρέπει να τύχει ελέγχου
και πιθανώς θα οδηγήσει σε άλλες υποθέσεις. Για αυτό και συνήθως η διαδικασία
αποτίμησης των επιχειρήσεων περιλαμβάνει δύο μεθόδους τουλάχιστον, έτσι ώστε ο
τελικός χρήστης της μελέτης αποτίμησης να επιλέξει την μέθοδο που θεωρεί ότι
προσαρμόζεται καλύτερα στις ανάγκες του και να μειωθεί ή απαλειφθεί η όποια
μεροληψία του μελετητή (Λαζαρίδης, 2005).

2.12 Λόγοι αποτίμησης των επιχειρήσεων
Οι βασικότεροι λόγοι αποτίμησης μία επιχείρησης είναι:
•

Ακόμη και αν υποθέσουμε ότι ισχύει η πεποίθηση ότι οι αγορές είναι
αποτελεσματικές, δεν υπάρχει η έννοια της αποτελεσματικής αγοράς για τις
ιδιωτικές μη εισηγημένες επιχειρήσεις. Συνεπώς είναι πολύ δύσκολο να
προσδιοριστεί η αξία μιας επιχείρησης.

•

Στις περιπτώσεις που ένας επιχειρηματίας θέλει να πουλήσει την επιχείρησή του
(εξαγορές – συγχωνεύσεις) θα πρέπει να προσδιορίσει την αξία εξόδου του από
αυτή μέσω μίας έγκυρης διαδικασίας για να εξασφαλίσει ότι το τίμημα της
πώλησης δεν είναι μικρότερο από το επιθυμητό. Επιπρόσθετα μόνο εάν γνωρίζει
επακριβώς την αξία της επιχείρησής του θα μπορέσει να χαράξει στρατηγική
διαπραγμάτευσης.

•

Για να γίνει ευκολότερος ο επιχειρηματικός σχεδιασμός.

•

Για να προσδιορισθούν οι αμοιβές των μελών του ΔΣ, των ανωτάτων στελεχών,
κλπ., που είναι συνδεδεμένες με την αύξηση της αξίας της επιχείρησης.

•

Για την προσέλκυση κεφαλαίου (Λαζαρίδης, 2005).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ AEGEAN AIRLINES
3.1 Ιστορική αναδρομή
Το 1987 ιδρύθηκε η εταιρία Aegean Aviation. Αρχικά η δραστηριότητα της εταιρίας ήταν
η παροχή V.I.P πτήσεων. Τον Ιανουάριο του 1991 γίνεται η πρώτη ιδιωτική αεροπορική
που αποκτά άδεια αερομεταφορών. Τον Ιανουάριο του 1994 η εταιρία αποκτήθηκε από
τον όμιλο Βασιλάκη, όπου έγινε επένδυση σε ιδιόκτητα αεροσκάφη τύπου Learjet για
V.I.P πτήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Τον Μάρτιο του 1999 μετονομάζεται σε Aegean
Airlines, η επωνυμία που διατηρεί έως σήμερα. Τον Μάρτιο του ίδιου χρόνου
πραγματοποιούνται οι πρώτες επιβατικές πτήσεις από Αθήνα προς Ηράκλειο και
Θεσσαλονίκη με 2 ολοκαίνουρια ιδιόκτητα αεροσκάφη Jet Avro RJ 100 της British
Aerospace. Τον Δεκέμβριο του 1999, εξαγοράζει την Air Greece, όπου ο στόλος της
μεγαλώνει και οι προορισμοί της αυξάνονται, σηματοδοτώντας την αρχή μια μεγάλης
ανάπτυξης στον κλάδο των αερομεταφορών. Τον Απρίλιο του 2001, ενώνει τις δυνάμεις
της με την Cronus Airlines, μέχρι να πραγματοποιηθεί η πλήρη συγχώνευσή της. Ήταν η
πρώτη ελληνική εταιρία όπου λανσάρει το e-ticket τον Οκτώβριο του 2003. Η Lufthansa
και η Aegean τον Νοέμβριο του 2005 συνεργάζονται και προσφέρουν στους πελάτες τους
ενιαίους κωδικούς πτήσεων και πολλά πλεονεκτήματα. Το Φεβρουάριο του 2010 έχουμε
την μεγαλύτερη συγχώνευση στην Ελλάδα πάνω στον τομέα των αερομεταφορών. Οι
μέτοχοι της Aegean Airlines και της Olympic Air συμφώνησαν στην συγχώνευση των
δραστηριοτήτων τους, όπου τον Οκτώβριο του 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει
την απόφασή της να εγκρίνει την εξαγορά της Olympic Air από την Aegean Airlines. Τον
Ιούνιο του ίδιου έτους γίνεται δεκτό το αίτημα της εταιρίας ώστε να γίνει μέλος του
δικτύου Star Alliance, που πρακτικά σημαίνει ευκολότερη σύνδεση της Ελλάδας με τον
υπόλοιπο κόσμο. Τον Μάρτιο του 2014, μετά από ψηφοφορία αναδείχτηκε
«Περιφερειακή Αεροπορική Εταιρία της Χρονιάς» στα Air Transport News Awards 2014
(Aegean Airlines, 2016 – Airliners).

3.2 Περιγραφή της εταιρίας σήμερα
Η Εταιρία και ο Όμιλος δραστηριοποιούνται στον τομέα των αερομεταφορών
παρέχοντας υπηρεσίες που αφορούν στην μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων στον
τομέα των δημόσιων αεροπορικών μεταφορών, εντός και εκτός της Ελληνικής
επικράτειας, με τακτικές ή έκτακτες πτήσεις, μικρών και μεσαίων αποστάσεων.
Παράλληλα προσφέρουν υπηρεσίες αεροπορικών εφαρμογών, τεχνικής υποστήριξης και
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επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών. Από το 2008 αποτελεί τη μεγαλύτερη Ελληνική
αεροπορική εταιρία. Η εταιρία είναι εισηγημένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τον
Ιούλιο του 2007, όπου η μετοχή της είναι στις πρώτες επιλογές των επενδυτών λόγο της
απόδοσης και της δυναμικής της στην εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά (Aegean
Airlines, 2016).
Πίνακας 3. Η σύνθεση του ομίλου:
Επωνυμία

Χώρα εγκατάστασης

%

συμμετοχής

στην

μητρική
Aegean Airlines

Ελλάδα

Μητρική

Olympic Air

Ελλάδα

100% (ολική)

Aegean Airlines Cyprus Κύπρος

100% (ολική)

LTD
Πηγή: Aegean Airlines, «Annual report», 2016

3.3 Επιβατική κίνηση
Ο όμιλος Aegean μετέφερε 12,5 εκατ. επιβάτες το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 7%,
μεταφέροντας σχεδόν 1 εκατ. επιβάτες περισσότερους σε σχέση με το 2015. Όσον αφορά
το πρώτο εξάμηνο του 2017 μεταφέρθηκαν 5,5 εκατ. επιβάτες, παρουσιάζοντας αύξηση
6% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2016. Παρά τις σημαντικές προκλήσεις από την
πολιτική και οικονομική συγκυρία, η επιβατική κίνηση στο δίκτυο εξωτερικού συνέχισε
την αυξητική της πορεία φτάνοντας τους 6,7 εκατ. επιβάτες το 2016 παρουσιάζοντας
αύξηση 12% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ η επιβατική κίνηση εσωτερικού
έφτασε τους 5,7 εκατ. επιβάτες το 2016 με άνοδο 2%, προερχόμενη από την προσφορά
ακόμη χαμηλότερων ναύλων και τη σημαντική συνεισφορά της διερχόμενης κίνησης. Ο
μέσος συντελεστής πληρότητας αυξήθηκε από το 75% στο 76% για το 2016, ενώ για το
πρώτο εξάμηνο του 2017 αυξήθηκε σε 79,2% από 71% την αντίστοιχη περίοδο του 2016.
Κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν στα θετικά αποτελέσματα της επιβατικής κίνησης
υπήρξαν η δυναμική αξιοποίηση του δικτύου εξωτερικού και η ωρίμανση δρομολογίων,
η ενίσχυση της συνδεσιμότητας του δικτύου και η αύξηση κατ’ επέκταση των
τουριστικών αφίξεων στη χώρα και κυρίως στην Αθήνα. Εξίσου όμως σημαντική για τη
στρατηγική της εταιρείας ήταν και η επιτυχής απόδοση των νέων απευθείας διεθνών
πτήσεων από τις βάσεις του Ηρακλείου και της Ρόδου, που της επέτρεψαν να αναπτυχθεί
σημαντικά, κερδίζοντας μερίδια από τις δύο κύριες αυτές τουριστικές περιοχές, που
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φέτος παρουσίασαν οριακή κάμψη στη συνολική τους κίνηση από το σύνολο των
αεροπορικών εταιρειών (Aegean Airlines, 2016).

3.4 Στόλος
Η Aegean έχει επιτυχώς υλοποιήσει ένα σχέδιο ανανέωσης του στόλου της με την
παραλαβή νέων αεροσκαφών Airbus τύπου Α-320/321 από το 2007. Συνολικά ο στόλος
του ομίλου αποτελείτε από 47 αεροσκάφη της οικογένειας Airbus A320 (Α319, Α320,
Α321), 4 Dash 8-100, 10 Dash8-Q400 και 2 ATR. Η Aegean και η Olympic Air τα
τελευταία 9 χρόνια έχουν επενδύσει πολύ στην ποιότητα του προϊόντος μέσω της
απόκτησης νέων αεροσκαφών, με κύριο στόχο να ενδυναμώσουν ένα από τα κύρια
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά τους, δηλαδή το χαμηλό μέσο όρο ηλικίας του στόλου
τους. Συνολικά οι επενδύσεις σε νέα αεροσκάφη ανήλθαν σε 42, γεγονός που αποτελεί
και τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει γίνει ποτέ στην αεροπορική αγορά της Ελλάδας.
Ειδικότερα, το 2016 πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επενδύσεις για την αγορά επιπλέον
7 νέων αεροσκαφών τύπου Airbus A320. Ο εμπλουτισμός του στόλου με ολοκαίνουργια
αεροσκάφη σκάφη μετά το 2007, συνεισέφερε επιπλέον στην βελτίωση της ποιότητας
των υπηρεσιών. Εκτός από τις επενδύσεις σε καινούρια αεροσκάφη, ο στόλος
συντηρείται διεξοδικά σε καθημερινό επίπεδο στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις από το
τεχνικό τμήμα, το οποίο αποτελείται από εξειδικευμένους και άρτια εκπαιδευμένους
μηχανικούς, αεροναυπηγούς και μηχανολόγους (Aegean Airlines, 2016 - Airliners).

3.5 Δρομολόγια και προορισμοί
Για το 2015, το πρόγραμμα της Aegean κάλυπτε ένα δίκτυο 134 προορισμών σε 45 χώρες
και την Ελλάδα, με μεταφορά 11,6 εκατ. επιβατών . Οι πτήσεις πραγματοποιήθηκαν με
έναν από τους νεότερους στόλους στην Ευρώπη. Η AEGEAN παρά τις δύσκολες
συνθήκες στη χώρα μετά τα capital controls, ανέπτυξε σημαντικά τις κύριες βάσεις της,
ανοίγοντας νέες αγορές για τον ελληνικό τουρισμό αλλά και νέους προορισμούς σε
καθιερωμένες αγορές. Οι 100 προορισμοί εξωτερικού από 9 βάσεις συνέβαλαν
σημαντικά στην ανθεκτικότητα και την αρτιότερη γεωγραφικά διείσδυση της βαριάς
εθνικής βιομηχανίας. Η Aegean επένδυσε στην ανάπτυξη του δικτύου της με 16 νέους
προορισμούς, σε 9 χώρες, τόσο από την Αθήνα, όσο και από την περιφέρεια. Το 2016 και
τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Aegean συνεχίζει την έντονη αναπτυξιακής της δυναμικής
και την περαιτέρω ενίσχυση της συμβολής της στην στήριξη του ελληνικού τουρισμού
και της οικονομίας. Για το 2016, το πρόγραμμα της Aegean κάλυπτε ένα δίκτυο 145
προορισμών, 111 εξωτερικού και 34 εσωτερικού σε 45 χώρες, με μεταφορά 12,5 εκατ.
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επιβατών, 7% υψηλότερο σε σχέση με το 2015. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην επιπλέον
ενίσχυση του κόμβου της Αθήνας με 14 νέους προορισμούς και 6 νέες χώρες, αφού η
ισχυροποίησή του με περισσότερες άμεσες συνδέσεις με νέες αγορές, στηρίζει τόσο την
ίδια την πόλη, όσο και τις άλλες περιοχές και νησιά της χώρας. Συνολικά η εταιρεία
συνδέει την ελληνική πρωτεύουσα με 101 (71 εξωτερικού, 30 εσωτερικού) προορισμούς,
για τους οποίους διέθετε 16,2 εκατ. θέσεις, αύξηση 7%, συγκριτικά με το 2015. Πιο
συγκεκριμένα, στο δίκτυο πτήσεων της Aegean για το 2016 από την Αθήνα προστίθενται
6 νέες χώρες (Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Ολλανδία, Σλοβενία, Λιθουανία)
και 14 διεθνείς προορισμοί (Δουβλίνο, Νίκαια, Λιλ, Νάπολη, Μπάρι, Λουξεμβούργο,
Άμστερνταμ, Λισαβόνα, Πάλμα ντε Μαγιόρκα, Λιουμπλιάνα, Τζέντα, Κρακοβία,
Βίλνιους, Σπλιτ), ενώ αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός των προορισμών και η συχνότητα
των δρομολογίων σε χώρες, που αποτελούν πηγές τουρισμού όπως είναι η Γαλλία, η
Ιταλία, η Ισπανία και η Σαουδική Αραβία (Aegean Airlines, 2016).

3.6 Μακροοικονομική κατάσταση
Μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, κατά το οποίο το ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά
περισσότερο από 25%, το 2014 η οικονομία παρουσίασε για πρώτη φορά ανάπτυξη 0,8%,
περισσότερο λόγο αύξησης της εξαγωγικής δραστηριότητας και της ιδιωτικής
κατανάλωσης. Σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα, το ΑΕΠ της χώρας παρουσιάζει
μία άνοδο μέχρι και τον Ιούνιο του 2015. Το κλίμα αβεβαιότητας επιδεινώθηκε με την
προκήρυξη του δημοψηφίσματος και την πράξη νομοθετικού περιεχομένου της 28ης
Ιουνίου με την οποία τέθηκαν σε ισχύ τραπεζική αργία, αργία της Χρηματιστηριακής
αγοράς και περιορισμοί στη κίνηση κεφαλαίων. Οι περαιτέρω δυσμενείς εξελίξεις
ανακόπηκαν με τη συμφωνία που τελικώς επετεύχθη την 12η Ιουλίου 2015 στη Σύνοδο
κορυφής των χωρών μελών της ζώνης του Ευρώ. Η παραπάνω συμφωνία η οποία
εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση της χώρας μέχρι το 2018 προβλέπει την υιοθέτηση και
υλοποίηση δεσμεύσεων της χώρας σε ότι αφορά το χρηματοπιστωτικό σύστημα, μέτρα
δημοσιονομικής προσαρμογής, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης και
τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Παρά την αναγκαιότητα της συμφωνίας
είναι γεγονός ότι επιπλέον μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής που εφαρμόστηκαν το
2016 περιλάμβαναν σημαντική αύξηση των έμμεσων και άμεσων φόρων μειώνοντας έτσι
την ανταγωνιστικότατα του τουριστικού προϊόντος της χώρας και αποδυναμώνοντας
κυρίως την εσωτερική ζήτηση. Η αβεβαιότητα και οι ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες που
επικράτησαν στη χώρα μας επηρέασε ίσως βραχυχρόνια αλλά δεν κατάφερε να ανακόψει
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την αύξηση των διεθνών τουριστικών αφίξεων οι οποίες για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά
ακολούθησαν θετική πορεία και για το 2016 αυξήθηκαν κατά 5,7% σε σχέση με το 2015.
Tο 2016, η Ελληνική Οικονομία παραμένει σε ύφεση. Το νέο πρόγραμμα και η
ολοκλήρωση της Α΄ Αξιολόγησης, από την μία μειώνουν τους κινδύνους, από την άλλη
όμως μια σειρά νέων δημοσιονομικών μέτρων και αυξημένης φορολόγησης επιδρούν
αρνητικά στις οικονομικές επιδόσεις του 2016, οδηγώντας χαμηλότερα τόσο την
καταναλωτική εμπιστοσύνη όσο και το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων καταναλωτών.
Από τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της οικονομικής
δραστηριότητας φαίνεται πως παρά τη μικρή ανάκαμψη του ΑΕΠ που παρατηρήθηκε
στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο, τελικώς το τέταρτο τρίμηνο έκλεισε με μείωση της τάξης
του 1,3% βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ. Σε ότι αφορά τις διεθνείς αφίξεις, ο ρυθμός
αύξησης διαμορφώθηκε στο 9% σε σχέση με το 2015 (στοιχεία ΣΕΤΕ). Η εικόνα ήταν
ικανοποιητική στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη που παρουσίασαν αυξήσεις της τάξης
του 8,9% και 10,8% αντίστοιχα. Πέρα από τις εξελίξεις στο μέτωπο της Ελληνικής
οικονομίας, μια σειρά πολιτικών εξελίξεων σε ολόκληρη την Ευρώπη και στην Τουρκία
αναμένεται να επιδράσουν σημαντικά όχι μόνο στο μέλλον του προγράμματος αλλά
ενδεχόμενα και της ίδιας της Ευρωζώνης. Επίσης, δεν έχει ακόμα ξεκαθαριστεί πως η
πρόσφατη αλλαγή εξουσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και η έξοδος του Ηνωμένου
Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να επηρεάσουν συνολικά την ισορροπία
δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή μας. Αυξημένη παραμένει και η ανησυχία για τη
μελλοντική πορεία των προσφυγικών ροών προς την χώρα μας. Αρκετά σημαντική θα
είναι και η εξέλιξη της τιμής του πετρελαίου κατά το 2017, η οποία φαίνεται πως αναζητά
κατεύθυνση μετά τη συμφωνία των μελών του OPEC και τη σημαντική αύξηση στα τέλη
του 2016. Παρ’ ότι η εταιρία συνάπτει συμβόλαια αντιστάθμισης, μια σημαντική και
απότομη αύξηση των τιμών, εκτός από την αύξηση του κόστους του αεροπορικού
καυσίμου θα έχει και αρνητικές συνέπειες για το διαθέσιμο εισόδημα των επιβατών της
(Aegean Airlines, 2016).
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Διάγραμμα 1. Ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ της Ελλάδας
Πηγή: www.oecd.org
Όσον αφορά την ανεργία της χώρας, οι αριθμοί προκαλούν έντονο προβληματισμό. Από
το 2010 μέχρι το 2014, σύμφωνα με το διάγραμμα 2, η χώρα εμφανίζει συνεχόμενη
αύξηση στην ανεργία. Κορύφωση της ανεργίας είχαμε τον Ιούλιο του 2013, όπου περίπου
το 28% του εργατικού δυναμικού της χώρας ήταν άνεργο. Ανησυχητικοί είναι και οι
αριθμοί της ανεργίας στις ηλικίες 15-24 χρονών, που οι περισσότεροι είναι νέοι
πτυχιούχοι. Σχεδόν ένας στους δύο είναι άνεργος (42,7%), με αποτέλεσμα να
παρατηρείτε έντονα η έξοδος των νέων πτυχιούχων από την χώρα μας. Τα τελευταία
χρόνια (2014-2016) παρατηρείτε μείωση της ανεργίας με αργούς ρυθμούς, φτάνοντας
περίπου το 23% τον Ιούλιο του 2016, δίνοντας αισιόδοξες ελπίδες για τα επόμενα χρόνια,
ωστόσο παραμένει το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια δεν αρκεί μόνο αυτό
για να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι βαδίζουμε στο σωστό δρόμο. Η επιβολή όλο
και υψηλότερων φόρων, οι μειώσεις μισθών και συντάξεων, το αβέβαιο πολιτικό κλήμα,
και η διαφθορά που επικρατεί είναι μερικά που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και
έχουν ως αποτέλεσμα να τραβούν μακριά τις επενδύσεις από την χώρα μας (Aegean
Airlines, 2016).
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Διάγραμμα 2. Ρυθμός μεταβολής ανεργίας της Ελλάδας
Πηγή: www.oecd.org
Η Ελλάδα από το 2013 έχει εισέλθει σε μία αποπληθωριστική φάση. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η χώρα βρίσκεται σε τροχιά αποπληθωρισμού για 43
συνεχόμενους μήνες, μέχρι και τον μήνα Σεπτέμβριο του 2016, όπου σύμφωνα με τις
μετρήσεις ο πληθωρισμός ανακοινώνεται στο ύψος του -1%. Βέβαια, οι αριθμοί στο
παρακάτω διάγραμμα δεν μας λένε όλη την αλήθεια. Οι τιμές στα περισσότερα
καταναλωτικά αγαθά και στα ήδη πρώτης ανάγκης όχι μόνο δεν μειώθηκαν αλλά σε
κάποιες περιπτώσεις αυξήθηκαν. Αυτό οφείλεται κυρίως στην δημοσιονομική πολιτική
της χώρας, για παράδειγμα η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ. Ένας από τους κύριους
λόγους του αποπληθωρισμού είναι η μείωση τιμών του πετρελαίου. Όσον αφορά την
Aegean, η περαιτέρω πτωτική πορεία των ναύλων καθώς και η σημαντικά ενισχυμένη
και ποιοτικά αναβαθμισμένη σύνδεση του δικτύου που οδήγησε σε αύξηση των επιβατών
από διεθνείς προορισμούς ήταν οι κύριοι παράγοντες ενίσχυσης της κίνησης των
επιβατών (Aegean Airlines, 2016).
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Διάγραμμα 3. Ρυθμός μεταβολής πληθωρισμού της Ελλάδας
Πηγή: www.oecd.org

3.7 Βασικά οικονομικά μεγέθη
3.7.1 Κύκλος εργασιών
Η Aegean Airlines είναι η ισχυρότερη αεροπορική εταιρία και μια από τις ποιο δυναμικές
και αξιόπιστες εταιρίες στην Ελλάδα. Αύξηση παρουσίασαν τα ενοποιημένα μεγέθη της
Aegean το 2016, με τα έσοδα να ανέρχονται σε € 1.020 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση
4% σε σχέση με το 2015, αποτέλεσμα της υλοποίησης σημαντικών επενδύσεων σε
ανάπτυξη δικτύου και νέου στόλου (Aegean Airlines, 2016).
Πίνακας 4. Ενοποιημένα έσοδα του ομίλου 2015-2016
% των συνολικών εσόδων 2016

2015

(ποσά σε ,000€)
Έσοδα

από

τακτικές 85% (870.353)

84% (827.383)

πτήσεις
Έσοδα από ναυλωμένες 5% (41.375)

5% (45.749)

πτήσεις
Άλλα

έσοδα 10% (108.586)

11% (109.831)

εκμετάλλευσης
Σύνολο

100% (1.020.313)

Πηγή: Aegean Airlines, «Annual report», 2016
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Διάγραμμα 4. Έσοδα του ομίλου Aegean Airlines
Πηγή: Aegean Airlines, «Annual report», 2016
Όσον αφορά το πρώτο εξάμηνο του 2017, ο όμιλος ανακοίνωσε ενοποιημένα έσοδα
ύψους €450 εκατ., αύξηση περίπου 10% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016
(Aegean Airlines, 2016).
3.7.2 Κερδοφορία
Τα καθαρά κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 49% σε € 51,5 εκατ. από € 100,3 εκατ. το
2016, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε € 32,2 εκατ., 53%
χαμηλότερα σε σχέση με το 2015, λόγω της αύξησης των συντελεστών (αύξηση κατά 11
ποσοστιαίες μονάδες του συντελεστή ΦΠΑ για τα εισιτήρια, από 13% σε 23% και εν
συνεχεία σε 24%) καθώς και του αναβαλλόμενου φόρου (Aegean Airlines, 2016).
Το παρακάτω διάγραμμα 5 συνοψίζει τα κέρδη προ φόρων και μετά από φόρους κέρδη
του ομίλου.
Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €
76,8 εκατ. από € 111,2 εκατ. για το 2015 (Aegean Airlines, 2016).
Για το 2017 ο όμιλος κατά το εποχικά πιο αδύναμο πρώτο εξάμηνο παρουσίασε ζημιές
προ φόρων ύψους € 26,6 εκατ., ενώ το ύψος από τις ζημίες μετά από τους φόρους ήταν
€ 20 εκατ. Σε σχέση με το 2016 του ίδιου εξαμήνου, ο όμιλος και πάλι παρουσίασε ζημίες
με τα αντίστοιχα πόσα να διαμορφώνονται σε € 31,7 εκατ. και € 23,7 εκατ. (Aegean
Airlines, 2016).
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Όσον αφορά το EBITDA για το πρώτο εξάμηνο του 2017, παρουσίασε ζημιές ύψους €
10,4 εκατ. σε σχέση με το ίδιο εξάμηνο του 2016 όπου οι ζημίες ήταν μεγαλύτερες, ύψους
€ 20,1 εκατ. (Aegean Airlines, 2016).

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους

Καθαρά κέρδη προ φόρων

100.3

96.9
80.4

68.4
51.5
32.2

2016

2015

2014

Διάγραμμα 5. Καθαρά κέρδη (προ και μετά φόρων) του ομίλου Aegean Airlines
Πηγή: Aegean Airlines, «Annual report», 2016
Στην αγορά εσωτερικού η συνεχιζόμενη ύφεση, μαζί με τα σκληρά δημοσιονομικά μέτρα
και η αδυναμία της ζήτησης το δεύτερο τρίμηνο του έτους, συντέλεσαν σε ένα αδύναμο
αποτέλεσμα για τον όμιλο για το πρώτο εξάμηνο, αλλά καλύτερο από το εξάμηνο του
προηγούμενου έτους.
3.7.3 Ταμειακές ροές
Τέλος όσον αφορά τις ταμειακές ροές, το καθαρό αποτέλεσμα από τις λειτουργικές
δραστηριότητες του ομίλου για το 2016 ανήλθε στα € 59,7 εκατ. έναντι € 69,9 εκατ. στη
χρήση του 2015. Τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα για το 2016 ήταν € 248,4 εκατ., λίγο
υψηλότερα από τα € 189,3 εκατ. στη χρήση του 2015. Για το 2016 παρατηρούμε μία
μείωση στις ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, κυρίως λόγο των σκληρών
μέτρων όπως αναφέραμε και παραπάνω. Το θετικό είναι ότι διατηρήθηκε η υγιής
κεφαλαιακή διάρθρωση με μηδενικό δανεισμό (Aegean Airlines, 2016).
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3.8 Προοπτικές και μελλοντικά σχέδια ανάπτυξης
Σε ότι αφορά το δίκτυο, ο όμιλος ήδη παρέλαβε στις αρχές του έτους 2016 7 νέα
αεροσκάφη Airbus A320. Με την αυξημένη χωρητικότητα, ο όμιλος θα προσφέρει για
το 2017 σχεδόν 15,4 εκατ. θέσεις, σε συνολικά 112 διεθνής προορισμούς και 33
προορισμούς εσωτερικού σε 41 χώρες. Το 2016 προστέθηκαν οι παρακάτω 14 νέοι
προορισμοί σε 12 χώρες : Δουβλίνο, Νίκαια, Λιλ, Νάπολη, Μπάρι, Λουξεμβούργο,
Άμστερνταμ, Λισαβόνα, Μαγιόρκα, Λιουμπλιάνα, Τζέντα, Κρακοβία, Ρίγα και Σπλιτ
(Aegean Airlines, 2016).
Ο όμιλος μέσω της θυγατρικής Olympic Air υπήρξε βασικός αρωγός στην ολοκλήρωση
και λειτουργία του σταθμού επιβατών και των έργων υποδομής του νέου αερολιμένα
Πάρου. Από τις 25 Ιουλίου 2016 , η εταιρία επιχειρεί πλέον στο νέο αερολιμένα Πάρου
με αυξημένες επιχειρησιακές δυνατότητες και δρομολόγηση μεγαλύτερων αεροσκαφών.
H Olympic Air στις 30.6.2016 και στις 4.7.2016 εκδήλωσε εγγράφως το ενδιαφέρον της
για την εκμετάλλευση 8 άγονων αεροπορικών γραμμών για το χρονικό διάστημα
01/10/2016 – 30/09/2020 άνευ οικονομικού αντισταθμίσματος και αναμένεται η
υπογραφή σχετικών συμβάσεων. Επίσης, η Olympic Air υπέβαλλε προσφορές για την
εκμετάλλευση 14 άγονων αεροπορικών γραμμών για το χρονικό διάστημα 01/10/2016 –
30/09/2020 στα πλαίσια του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από το
υπουργείου υποδομών, μεταφορών και δικτύων (Aegean Airlines, 2016).
Ιδιαίτερης σημασίας για την εταιρεία παραμένει η λειτουργική ποιότητα και
ανταγωνιστικότητα των ελληνικών αεροδρομίων. Η ανάπτυξη του τουρισμού τα
τελευταία χρόνια έχει στηρίξει σημαντικά την ελληνική οικονομία, καθιστώντας όμως
ταυτόχρονα αμεσότερη την ανάγκη για ενίσχυση βασικών και ανταγωνιστικών
υποδομών των αεροδρομίων της χώρας. Με την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του
Ελληνικού Δημοσίου και της κοινοπραξίας Fraport – Slentel για την ανάπτυξη και
διαχείριση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων αναμένεται να επιταχυνθούν οι
απαραίτητες επενδύσεις και να επιτευχθεί σημαντική ποιοτική αναβάθμιση σε αυτές τις
βασικές πύλες εισόδου της χώρας, με αποτέλεσμα την περαιτέρω βελτίωση των
προοπτικών του τουρισμού μας, αλλά και της εμπειρίας των επιβατών (Aegean Airlines,
2016).
Η εταιρία θέτει μια σειρά από προτεραιότητες όπως:
•

Την ενίσχυση του σχεδιασμού του δικτύου ώστε να στηρίζει την
διασυνδεσιμότητα δρομολογίων εσωτερικού και εξωτερικού.
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•

Τον περαιτέρω περιορισμό του κόστους ανά μονάδα με κύρια έμφαση στο κόστος
διανομής καθώς και στο συνολικό κόστος χρήσης αεροσκαφών (χρηματοδοτικό,
λειτουργικό, παραγωγικότητα πτήσεων).

•

Τη δημιουργία επιπλέον εσόδων ανά επιβάτη από την διακριτή τιμολόγηση
επιπρόσθετων υπηρεσιών, προσφέροντας περισσότερες επιλογές στους επιβάτες,
την αύξηση των πωλήσεων υπηρεσιών τρίτων καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη
και εκμετάλλευση του προγράμματος πιστότητας καθώς και περαιτέρω
πρωτοβουλιών και καινοτόμων υπηρεσιών (Aegean Airlines, 2016).

3.9 Ο κλάδος των αερομεταφορών
Ο κλάδος των αερομεταφορών είναι μέρος του ευρύτερου κλάδου των μεταφορών και
αλληλεξαρτώμενος από τον τουρισμό. Σύμφωνα με την Σταματίνα Παντελαίου,
διευθύντρια οικονομικών – κλαδικών μελετών της ICAP Group, αναφέρει τα εξής «το
μέγεθος αγοράς των ελληνικών αεροπορικών εταιρειών παρουσιάζει διαχρονική αύξηση
την τελευταία τριετία (2013-2015) με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξης του 9%. Στα
ίδια περίπου επίπεδα κυμάνθηκε και ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανόδου της αγοράς των
υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών την ίδια περίοδο. Το γεγονός ότι η
Ελλάδα αποτελεί έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι
η πλειοψηφία των ξένων τουριστών έρχονται στη χώρα μας αεροπορικώς, αποτελούν
δυνατά σημεία για τον κλάδο, σε αντίθεση με την έντονη εποχικότητα στην επιβατική
αεροπορική κίνηση αλλά και τις ελλείψεις στις υποδομές κυρίως των περιφερειακών
αεροδρομίων, τα οποία συνιστούν αδύνατα σημεία.» Αυτήν την στιγμή έχουμε 21
ελληνικές αεροπορικές εταιρίες που κατέχουν τη σχετική άδεια από την υπηρεσία
πολιτικής αεροπορίας, ενώ πάνω από 20 είναι οι εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης
αεροσκαφών οι οποίες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα διάφορα ελληνικά
αεροδρόμια. Στα παρακάτω δύο διαγράμματα συνοψίζονται με ακριβή στοιχεία τα λόγια
της κυρίας Παντελαίου (Τornosnews).
Σύμφωνα με την μελέτη που πραγματοποίησε η ICAP,

το 2015 το σύνολο της

αεροπορικής κίνησης σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας ξεπέρασε τις 430.000 πτήσεις,
ενώ περισσότεροι από 49 εκατ. επιβάτες διακινήθηκαν στο σύνολο των ελληνικών
αεροδρομίων από ελληνικές και ξένες αεροπορικές εταιρείες, καταγράφοντας αύξηση
της τάξης του 10% σε σχέση με το 2014. Όσον αφορά τους τζίρους, είχαμε αύξηση κατά
24,5% το 2015. Με βάση τον ομαδοποιημένο ισολογισμό 18 ελληνικών αεροπορικών
εταιρειών, προκύπτει αύξηση για το σύνολο του ενεργητικού τους κατά 11,5% το 2014,
ενώ αυξημένα ήταν και τα συνολικά ίδια κεφάλαια την ίδια περίοδο (4,8%). Οι συνολικές
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πωλήσεις των εταιρειών εμφάνισαν αύξηση 6,4%, παράλληλα δε εντυπωσιακή ήταν η
βελτίωση των μικτών κερδών κατά 20,4%. Όσον αφορά τα καθαρά κέρδη, αυξήθηκαν
κατά 24,5% το 2014 σε σχέση με το 2013. Τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν επίσης κατά
24,5% το ίδιο έτος. Οι 12 από τις 18 εταιρείες ήταν κερδοφόρες το έτος 2014
(Tornosnews).
Όσον αφορά τη σεζόν 2017, τα σχέδια που έχουν καταστρώσει τα επιτελεία των
αεροπορικών εταιριών για την πολιτική που θα ακολουθήσουν στη χωρά μας, φαίνεται
ότι παραπέμπουν σε λιγότερο επιθετική στρατηγική τόσο ως προς την προσθήκη νέων
προορισμών όσο και ως προς την αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων. Το κλίμα
ευφορίας που επικράτησε πέρυσι και είχε ως αποτέλεσμα τη μεγάλη αύξηση των
διαθέσιμων αεροπορικών θέσεων στη χώρα μας από τη συντριπτική πλειονότητα των
αεροπορικών εταιρειών για τη σεζόν του 2016 δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, όπως
φάνηκε από τις χαμηλές πληρότητες των αεροπλάνων ειδικά το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου,
αλλά και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Για τη σεζόν του 2017 βλέπουμε ότι μπορεί να
προβλεφθεί μια μικρή αύξηση των διαθέσιμων θέσεων ειδικά για το αεροδρόμιο της
Αθήνας, της τάξεως του 2%-4%, ενώ για τους προορισμούς της περιφέρειας θα υπάρξει
μεγαλύτερος σκεπτικισμός από τις αεροπορικές, με πιθανώς μικρή μείωση στις
διαθέσιμες θέσεις ή ακόμη και αργοπορημένη έναρξη των θερινών δρομολογίων,
αναφέρει κορυφαίο στέλεχος του κλάδου των αερομεταφορών, δίνοντας μια πρώτη
γεύση της πολιτικής που ετοιμάζονται να ακολουθήσουν οι αεροπορικές στη χώρα μας
για του χρόνου. Το μεγάλο ζητούμενο για τις εταιρείες είναι να μην ταξιδεύουν τα
αεροπλάνα άδεια, όπως συνέβη σε ορισμένα δρομολόγια φέτος ανά την Ελλάδα στις
αρχές της καλοκαιρινής σεζόν. Η μείωση των διαθέσιμων θέσεων για την επόμενη σεζόν
δεν σημαίνει απαραίτητα και λιγότερους τουρίστες, ιδιαίτερα μάλιστα αν οι αεροπορικές
καταφέρουν να κερδίσουν το στοίχημα τα αεροπλάνα τους να ταξιδεύουν γεμάτα.
Ωστόσο, αναδεικνύονται ο προβληματισμός και η αβεβαιότητα σχετικά με την πορεία
του ελληνικού τουρισμού για την επόμενη χρονιά, και αυτό παρά το γεγονός ότι ειδικά
για τον κλάδο των αερομεταφορών, ο οποίος έχει πληγεί διεθνώς λόγω τρομοκρατίας, η
Ελλάδα συγκαταλέγεται στους πλέον ασφαλείς τουριστικούς προορισμούς. Η πολιτική
των αεροπορικών εταιρειών, το άνοιγμα νέων δρομολογίων, η ενίσχυση των συχνοτήτων
στα υφιστάμενα, καθώς και η αύξηση των διαθέσιμων αεροπορικών θέσεων για την
επόμενη σεζόν αποτελούν σημαντικό βαρόμετρο για τον τουριστικό κλάδο, στην
προσπάθεια να εκτιμηθεί η τουριστική κίνηση για το 2017. Κρίσιμος παράγοντας
αβεβαιότητας για τη χώρα μας, ο οποίος, ως γνωστόν, επηρέασε και τις φετινές επιδόσεις,
παραμένει και για το 2017 η διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος, πολύ περισσότερο
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από τη στιγμή που φαίνεται, με βάση τα αυξητικά νούμερα των προσφυγικών ροών, να
υπάρχει αναζωπύρωση του προβλήματος το τελευταίο διάστημα, η οποία προβληματίζει
σύσσωμο τον τουριστικό κλάδο (Dimokratiki, 2016).

3.10 SWOT ανάλυση
Ένα από τα βασικότερα εργαλεία της στρατηγικής διοίκησης είναι η SWOT ανάλυση,
δηλαδή η ανάλυση των ισχυρών (Strengths),

των αδυναμιών (Weaknesses), των

ευκαιριών (Opportunities) και των απειλών της επιχείρησης (Threats) από το εσωτερικό
και εξωτερικό της περιβάλλον.
Πίνακας 5: SWOT Ανάλυση

Strengths

Weaknesses

Ηγετική θέση στην αγορά

Εποχικότητα

Ισχυρή χρημ. θέση - ρευστότητα

Mικρό δίκτυο εξωτερικού (εκτός Ευρώπης)

Ισχυρή φήμη & brand name

Mείωση
μεριδίου
αγοράς
λόγω
ανταγωνιστών (εντός & εκτός Ελλάδας)

Συνεχής ανάπτυξη & επένδυση
Κατοχή τεχνολογίας (νέα μοντέλα airbus)

Opportunities
Προοπτικές
εξωτερικού

ανάπτυξης

νέων

Threats
δικτύων

Πολιτική αστάθεια - φορολογικές αλλαγές
Μεγαλός ανταγωνισμός από εταιρίες "low
cost"

Συμμαχία με την Star Alliance
Εκμετάλευση σύγχρονων αεροσκαφών
Συνεχής επένδυση στην ποιότητα & στην
εξυπηρέτηση πελατών
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Αύξηση τιμών των καυσίμων
Η ευπάθεια σε παγκόσμια φαιννόμενα π.χ
τρομοκρατικές ενέργειες

3.11 Λοιποί κίνδυνοι της επιχείρησης
•

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Ένα μεγάλο μέρος των εξόδων του ομίλου πραγματοποιείται σε δολάρια Η.Π.Α. Όπως
καύσιμα, έξοδα μίσθωσης αεροσκαφών, έξοδα διανομής, ανταλλακτικά, έξοδα
συντήρησης, και ασφάλιστρα αεροσκαφών, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων
εισπράττεται σε ευρώ. Ανατιμήσεις του ευρώ έναντι του δολαρίου επηρεάζουν θετικά τα
κέρδη του ομίλου, ενώ η υποτίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου Η.Π.Α. επηρεάζει
αρνητικά τα κέρδη. Τα επίπεδα κάλυψης παρακολουθούνται και αναθεωρούνται σε
μόνιμη βάση ενόψει εξελίξεων στην αγορά και επιχειρησιακών αναγκών. Παρά τις
πρακτικές αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου όμως, σημαντικά αντίθετες
κινήσεις του δολαρίου, θα μπορούσαν να έχουν ουσιώδη αρνητική επίδραση στην
επιχειρηματική δραστηριότητα, την οικονομική κατάσταση και τα λειτουργικά
αποτελέσματα της Εταιρείας (Aegean Airlines, 2016).
•

Κίνδυνος Επιτοκίων

Ό Όμιλος είναι εκτεθειμένος στον κίνδυνο των διακυμάνσεων των επιτοκίων λόγω των
καταθέσεων του σε μετρητά. Επίσης, είναι εκτεθειμένος στις διακυμάνσεις των
επιτοκίων στις χρηματοδοτικές μισθώσεις αεροσκαφών που έχουν συμφωνηθεί με
κυμαινόμενο επιτόκιο. Η πολιτική του Ομίλου είναι να παρακολουθεί συνεχώς την
έκθεση της στον κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου όσον αφορά στις χρηματοδοτικές
μισθώσεις αεροσκαφών (Aegean Airlines, 2016).
•

Πιστωτικός κίνδυνος

Ο όμιλος για να προστατευθεί από τον πιστωτικό κίνδυνο, παρακολουθεί σε σταθερή
βάση, τις εμπορικές απαιτήσεις και όπου κριθεί απαραίτητο διερευνά τη διασφάλιση της
είσπραξης τους, κυρίως μέσω προεξόφλησης αυτών (Aegean Airlines, 2016).
•

Κίνδυνος ρευστότητας/ταμειακών ροών

H συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκή ταμειακά υπόλοιπα.
Ο όμιλος διαχειρίζεται τον κίνδυνο αυτό διατηρώντας επαρκή ταμειακά διαθέσιμα,
άμεσα ρευστοποιήσιμα χρεόγραφα και επαρκή πιστωτικά όρια τόσο από τις τράπεζες όσο
και από τους προμηθευτές, σε σχέση πάντα με τις λειτουργικές, επενδυτικές και
χρηματοδοτικές ανάγκες του (Aegean Airlines, 2016).
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3.12 Εικόνα της μετοχής
Η Aegean Airlines είναι εισηγημένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τις 11 Ιουλίου
2007, με τον διακριτικό τίτλο ΑΡΑΙΓ (αεροπορία αιγαίου). Στις 1 Δεκεμβρίου 2014 η
εταιρία πραγματοποιεί την είσοδο της στον FTSE25, δηλαδή στον δείκτη υψηλής
κεφαλαιοποίησης. Ο αριθμός των μετοχών της Aegean είναι 71.417.100 τεμάχια, όπου
το ελεύθερο προς διαπραγμάτευση (free float) είναι το 34% (Aegean Airlines, 2016).
Οι βασικοί μέτοχοι της εταιρίας καθώς και το ποσοστό των μετοχών που κατέχουν είναι:
•

Θεόδωρος Βασιλάκης – Πρόεδρος Δ.Σ. - 35,40% (23,74% μέσω της Evetrans
S.A. και 11,66% μέσω της Autohellas ATEE)

•

Alnesco Enterprices Company Limited - 8,56%

•

Siana Enterprices Company Limited - 8,56%

•

Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος - 5,19% (Aegean Airlines, 2016).

Πίνακας 6. Τα βασικά στοιχεία της μετοχής
Αριθμός μετοχών

71.417.100

Κεφαλαιοποίηση

577.764.339€

Υψηλό 52w

8,64 €

Χαμηλό 52w

5,84 €

Μέσος όγκος συναλλαγών

40.039 τεμάχια

EPS (κέρδη ανά μετοχή)

0,25

P/E (τιμή μετοχής/κέρδη ανά μετοχή)

32,23

Πηγή: www.finance.yahoo.com
Το διάγραμμα 7 παρουσιάζει την πορεία της μετοχής από τον Ιανουάριο του 2013 έως
και τον Σεπτέμβριο του 2017. Φαίνεται ξεκάθαρα η ανοδική τάση της μετοχής, παρά τις
δύσκολες οικονομικές συνθήκες της Ελληνικής οικονομίας (συνεχόμενη αύξηση φόρων,
μνημόνια). Η μετοχή της Aegean Airlines στις 11 Μάιου του 2016 πραγματοποίησε την
υψηλότερη τιμή κλεισίματος (8,75€), σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα.
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Διάγραμμα 6. Τιμή της μετοχής του ομίλου Aegean Airlines
Πηγή: www.naftemporiki.gr
Το διάγραμμα 8 απεικονίζει την πορεία της μετοχής της Aegean Airlines σε σχέση με το
Γενικό Δείκτη τιμών του Χ.Α από τον Ιανουάριο του 2013 έως και τον Σεπτέμβριο του
2017. Έως τον Μάϊο του 2013 η μετοχή είχε την ίδια συμπεριφορά με τον γενικό δείκτη.
Από εκείνο το διάστημα και μετά, ενώ ο γενικός δείκτης ακολούθησε μια πτωτική πορεία,
επηρεασμένος κατά πολύ από το σύνολο της Ελληνικής οικονομίας, η μετοχή της Aegean
Airlines ακολούθησε μια ανοδική πορεία μέχρι. Όσον αφορά την γενική εικόνα της
μετοχής, θα λέγαμε ότι είναι αρκετά ικανοποιητική, έχοντας κατακτήσει την
εμπιστοσύνη των επενδυτών, όπου θεωρείτε μια αξιόλογη επενδυτική επιλογή τόσο στην
Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Διάγραμμα 7. Τιμή της μετοχής του ομίλου Aegean Airlines σε σχέση με τον Γενικό
Δείκτη
πηγή: capital.gr
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ AEGEAN AIRLINES
Για την αποτίμηση του ομίλου Aegean Airlines, θα χρησιμοποιηθούν οι μέθοδοι
προεξόφλησης των λειτουργικών και ελεύθερων ταμειακών ροών 1 σταδίου ανάπτυξης.
Σύμφωνα με τα δεδομένα και τις αναλύσεις από προηγούμενα ιστορικά μεγέθη του
ομίλου, από τις εκτιμήσεις της διοίκησης (επίτευξη των στόχων της, αύξηση κερδών,
συνεχής επέκταση του δικτύου της και αύξηση της επιβατικής κίνησης), αλλά και από
τους εξωτερικούς παράγοντες που θα λάβουμε υπόψιν το ΑΕΠ της χώρας που προβλέπει
η έκθεση του ΔΝΤ “world economic outlook” για την Ελλάδα. Σύμφωνα με την έκθεση
προβλέπεται αύξηση 1,5-2% του ΑΕΠ έως το 2022. Για λόγους συντηρητικότητας θα
επιλέξουμε ως ρυθμό ανάπτυξης στο διηνεκές το 1,5%. Ο σχηματισμός προβλέψεων για
τον υπολογισμό των ελεύθερων ταμειακών ροών έγινε για την περίοδο 2017-2021.
Η εκτίμηση θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα:
•

Υπολογισμός του WACC (μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου) για την εκτίμηση
της παρούσας αξίας των μελλοντικών ταμειακών ροών.

•

Υπολογισμός των προβλεπόμενων ταμειακών ροών για την περίοδο 2017-2021.

•

Αποτίμηση βάσει λειτουργικών και ελεύθερων ροών.

•

Υπολογισμός της προβλεπόμενης τιμής της μετοχής.

•

Σχόλια- συμπεράσματα σχετικά με την προβλεπόμενη τιμή της μετοχής που θα
βρούμε, τιμές στόχοι διαφορετικών επενδυτικών οίκων και την σημερινή τιμή της
μετοχής.
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4.1 Υπολογισμός WACC
4.1.1 Κόστος ιδίων κεφαλαίων
Για τον υπολογισμό του κόστους των ιδίων κεφαλαίων θα εφαρμόσουμε τον τύπο του
CAPM:
E(r) = Rf + β * (Rm-Rf)
To Rf ή το επιτόκιο άνευ κινδύνου, είναι το επιτόκιο μια επένδυσης που δεν αποδίδει
κίνδυνο. Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες θα ήταν προτιμότερο να χρησιμοποιήσουμε ως
επιτόκιο άνευ κινδύνου το επιτόκιο του ευρώ που εκδίδει η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα.
Κάτι τέτοιο όμως θα οδηγούσε στην αποτίμηση του ομίλου με μεγέθη που δεν εκφράζουν
την ελληνική οικονομία. Τα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζουν το επιτόκιο του ευρώ
από την ΕΚΤ, το επιτόκιο του 10ετές γερμανικού ομολόγου και το επιτόκιο από το 10ετές
ελληνικό ομόλογο. Όπως παρατηρούμε το 10ετές ελληνικό ομόλογο μέχρι και τον
Μάρτιο του 2017 κυμαινόταν σε τιμές μεταξύ 7-8,6%. Από τον Μάιο και έπειτα
παρατηρείται μία πτωτική πορεία, με μέσο όρο στο 5,63% (01/05-31/08/2017). Το
επιτόκιο του ευρώ από το 2016 και έπειτα κινείται κοντά στο 0%. Όσον αφορά το 10ετές
ομόλογο της Γερμανίας που έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τα ομόλογα των
ευρωπαϊκών χωρών, από το 2016 και έπειτα κυμαίνεται μεταξύ 0,5% και -0,2%. Για τους
προφανείς λόγους ότι το επιτόκιο του ευρώ από την ΕΚΤ και το 10ετές ομόλογο της
Γερμανίας δεν αντικατοπτρίζουν την ελληνική οικονομία και πραγματικότητα, για τον
υπολογισμό του WACC θα χρησιμοποιήσουμε το 10ετές ελληνικό ομόλογο ως το
επιτόκιο άνευ κινδύνου. Θα επιλέξουμε ως Rf το 5,63% (Μ.Ο τελευταίου τετράμηνου)
που αντικατοπτρίζει αυτήν την περίοδο την ελληνική οικονομία.

Διάγραμμα 8. Επιτόκιο του Ευρώ από την ΕΚΤ
Πηγή: www.tradingeconomics.com (Euro interest rate, ECB)
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Διάγραμμα 9. Επιτόκιο του 10-ετές Γερμανικού ομολόγου
Πηγή: www.tradingeconomics.com (Germany government bond 10Y, Germany
department of treasury)

Διάγραμμα 10. Επιτόκιο του 10-ετές Ελληνικού ομολόγου
Πηγή: www.bloomerg.com (Greece government bond 10Y)
Το β του ομίλου δηλαδή ο συστημικός κίνδυνος, είναι μέτρο μέτρησης της
μεταβλητότητας της μετοχής σε σχέση με τις αποδόσεις της αγοράς. Όταν ο συντελεστής
βήτα είναι κοντά στην μονάδα, σημαίνει ότι ακολουθεί ποιο πιστά την τάση της αγοράς.
Μετοχές που ξεφεύγουν πάνω από την μονάδα θεωρούνται μετοχές υψηλού κινδύνου.
http://www.investopedia.com/terms/b/beta.asp Στην δικιά μας περίπτωση η απόδοση της
αγοράς διαγράφεται πάνω στο γενικό δείκτη του χρηματιστηρίου αξιών Αθηνών. To β
για την Aegean Airlines σύμφωνα με Financial Times και Reuters είναι στο 0,7 που
δηλώνει ότι ακολουθεί την τάση του γενικού δείκτη ποιο συντηρητικά στις μεταβολές
του. Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία, για να υπολογιστεί το κόστος των ιδίων
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κεφαλαίων με μεγαλύτερη ακρίβεια θα χρησιμοποιήσουμε το μοχλευμένο β που
υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:
βμ = β * (1 + (ποσοστό ξένων x (1 - ποσοστό φόρου)) / ποσοστό ιδίων)
όπου έχουμε:
Μέσο ποσοστό ιδίων κεφαλαίων 2012-2016: 63%
Μέσο ποσοστό ξένων κεφαλαίων 2012-2016: 37%
Μέσος όρος φορολογικού συντελεστή 2012-2016 (taxheaven): 25,4%
Για να υπολογιστούν τα ποσοστά των ιδίων και ξένων κεφαλαίων χρησιμοποιήσαμε τους
παρακάτω τύπους (Investopedia):
Μέσο ποσοστό ιδίων κεφαλαίων = ίδια κεφάλαια / συνολικά κεφάλαια
Μέσο ποσοστό ξένων κεφαλαίων = ξένα κεφάλαια / συνολικά κεφάλαια
Άρα το βμ θα ισούται με:
βμ = 0,7 * (1 + (0,37 * (1 - 0,254)) / 0,63) = 1
Όσον αφορά το risk premium (Rm-Rf) της Ελλάδας, ισούται με 8,837% (Ιούλιος 2017)
(market-risk-premia).
Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα που αναλύσαμε και εξετάσαμε, το κόστος ιδίων
κεφαλαίων θα ισούται με:

E(r) = Rf + β (Rm-Rf) = 0,0563 + 1 * 0,08837
 E(r) = 14,467%
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4.1.2 Κόστος δανειακών κεφαλαίων
Σύμφωνα με τα πρόσφατα επίσημα στοιχεία (Ιούλιος 2017) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, το κόστος δανεισμού των μεγάλων επιχειρήσεων για την Ελλάδα είναι 4,53%
(ecb).
Άρα το κόστος δανειακών κεφαλαίων ισούται με:

D(r) = 4,53%
4.1.3 Υπολογισμός WACC
Σύμφωνα με τους παραπάνω υπολογισμούς, συνοπτικά θα έχουμε:
Μέσο ποσοστό ιδίων κεφαλαίων: 63%
Μέσο ποσοστό ξένων κεφαλαίων: 37%
Κόστος ιδίων κεφαλαίων: 14,467%
Κόστος ξένων κεφαλαίων: 4,53%
Ποσοστό φόρου: 25,4%
Ο τύπος για να υπολογιστεί το WACC ισούται με:
WACC = (ποσοστό ιδίων * κόστος ιδίων) + (ποσοστό ξένων * κόστος ξένων * (1 –
ποσοστό φόρου)) = (0,63 * 0,14467) + (0,37 * 0,0453 * 0,746) = 10,36%
Το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου που θα εφαρμοστεί για την αποτίμηση θα ισούται
με 10,36%
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4.2 Προβλεπόμενες ταμειακές ροές
Σύμφωνα με τα όσα αναλύθηκαν παραπάνω, οι βασικές παραδοχές για τις προβλεπόμενες
ταμειακές ροές είναι:
Ρυθμός αύξησης στο διηνεκές: 1,5%
EBITDA: ρυθμός αύξησης στο διηνεκές 1,5%
Μεταβολή κεφαλαίου κίνησης: σταθερό στο ύψος των 17,07€ εκατ.
CAPEX: σταθερό στο ύψος των 24€ εκατ.
Πίνακας 7: Προβλεπόμενες ταμειακές ροές
(σε € εκατ.)

2016*

2017

2018

2019

2020

2021

EBITDA (α)

76,84

77,99

79,16

80,34

81,55

82,77

Μεταβολή

17,07

17,07

17,07

17,07

17,07

17,07

59,77

60,92

62,09

63,27

64,48

65,70

Capex (γ)

24

24

24

24

24

24

Ελεύθερες

35,77

36,92

38,09

39,27

40,48

41,7

Κεφ. Κίνησης
(β)
Λειτουργικές
Ροές (α-β)

Ροές (α-β-γ)

*Τα στοιχεία του 2016 προέρχονται από τον αντίστοιχο ετήσιο ισολογισμό και δεν
ορίζονται ως «προβλεπόμενες ταμειακές ροές»
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4.3 Αποτίμηση βάσει λειτουργικών ροών
Στην ενότητα αυτή θα υπολογιστεί η αξία της μετοχής βάσει των λειτουργικών
ταμειακών ροών. Για την αποτίμηση θα επιλέξουμε τις λειτουργικές ροές για το 2020
από τον πίνακα 7 και όπως προαναφέραμε ο ρυθμός αύξησης θα είναι 1,5%, ενώ το
WACC θα είναι 10,36%. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η αξία της επιχείρησης θα είναι:
Αξία Επιχείρησης: FCFF2020 / WACC-g = 64.480.000 / 0,1036 - 0,015 =
727.765.237,020316
Έπειτα υπολογίζουμε την αξία του μετοχικού κεφαλαίου αφαιρώντας τον δανεισμό της
εταιρίας. Σύμφωνα με τον ετήσια έκθεση και τους ισολογισμούς του ομίλου, η Aegean
Airlines έχει μηδενικό δανεισμό. Άρα η αξία του μετοχικού κεφαλαίου θα ισούται με την
αξία της επιχείρησης:
Αξία μετοχικού κεφαλαίου = Αξία Επιχείρησης – Δανεισμός = 727.765.237,020316
– 0 = 727.765.237,020316
Τέλος, θα υπολογίσουμε την προσδοκώμενη τιμή της μετοχής διαιρώντας την αξία της
επιχείρησης με τον αριθμό των μετοχών. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ομίλου, ο
αριθμός των μετοχών ισούται με 71.417.100. Επομένως η τιμή της μετοχής θα είναι:
Αξία Επιχείρησης / Αριθμός Μετοχών = 727.765.237,020316 / 71.417.100 = 10,19 €
Σύμφωνα με τους παραπάνω υπολογισμούς, η προσδοκώμενη τιμή της μετοχής είναι
10,19€, η οποία βρίσκεται υψηλότερα κατά 26% από την τρέχουσα τιμή στο ΧΑ. Στον
παρακάτω πίνακα παρατηρούμε την σχέση μεταξύ της εκτιμώμενης τιμής της μετοχής με
την τρέχουσα, το υψηλό και το χαμηλό του έτους.
Πίνακας 8. Σχέση εκτιμώμενης-τρέχουσας τιμής της μετοχής βάσει λειτουργικών
ροών
Διαφορά από 10,19€
Τρέχουσα Τιμή (01/09/17) € 8,06

26%

Υψηλό Έτος

€ 8,60

18%

Χαμηλό Έτος

€ 6,36

60%
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4.4 Αποτίμηση βάσει ελεύθερων ροών
Για να υπολογίσουμε την αξία του μετοχικού κεφαλαίου θα επιλέξουμε τις ελεύθερες
ροές του 2020 από τον πίνακα 7, με ρυθμό αύξησης στο 1,5% και κόστος ιδίων
κεφαλαίων στο 14,467%. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η αξία του μετοχικού κεφαλαίου
θα είναι:
Αξία μετοχικού κεφαλαίου = FCFE2020 / re-g = 40.480.000 / 0,14467-0,015 =
312.177.064,8569446
Τέλος, θα υπολογίσουμε την προσδοκώμενη τιμή της μετοχής:
Αξία Μετοχικού Κεφαλαίου / Αριθμός Μετοχών = 312.177.064,8569446 /
71.417.100 = 4,37€
Σύμφωνα με τους παραπάνω υπολογισμούς, η προσδοκώμενη τιμή της μετοχής είναι
4,37€, η οποία βρίσκεται χαμηλότερα κατά 84% από την τρέχουσα τιμή στο ΧΑ. Στον
παρακάτω πίνακα παρατηρούμε την σχέση μεταξύ της εκτιμώμενης τιμής της μετοχής με
την τρέχουσα, το υψηλό και το χαμηλό του έτους.
Πίνακας 9. Σχέση εκτιμώμενης-τρέχουσας τιμής της μετοχής βάσει ελεύθερων ροών
Διαφορά από 4,37€
Τρέχουσα Τιμή (01/09/17) € 8,06

-84%

Υψηλό Έτος

€ 8,60

-96%

Χαμηλό Έτος

€ 6,36

-45%

4.5 Σχολιασμός της πραγματικής και της προβλεπόμενης τιμής της
μετοχής
Η αποτίμηση βάσει των λειτουργικών ταμειακών ροών έδειξε την τιμή της μετοχής στο
ύψος του 10,19€, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ελάχιστα υψηλότερη σε σχέση με την
τρέχουσα. Αυτό σημαίνει ότι η τρέχουσα τιμή της μετοχής είναι υποτιμημένη.
Όσον αφορά την αποτίμηση βάσει των ελεύθερων ταμειακών ροών έδειξε μια πιο
συντηρητική τιμή στο ύψος του 4,37€. Η συγκεκριμένη τιμή βρίσκεται χαμηλότερα σε
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σχέση με την τρέχουσα. Σχετικά με τον συγκεκριμένο τρόπο αποτίμησης η τρέχουσα τιμή
θεωρείται υπερτιμημένη.
Η δίκαιη τιμή της μετοχής βάσει προεξοφλημένων ταμειακών ροών θα είναι ο μέσος όρος
της προβλεπόμενης τιμής βάσει ελεύθερων και λειτουργικών ροών. Συγκεκριμένα θα
έχουμε: (10,19 + 4,37) / 2 = 7,28 €.
Μετά τις δημοσιεύσεις του ομίλου σχετικά με το πρώτο εξάμηνο του 2016, όπου
παρουσίασε ζημίες 23,7€ εκατ. η σύσταση των διεθνών και εγχώριων οίκων αξιολόγησης
ήταν “hold” με *μέσο όρο τιμή- στόχο περίπου στα 6,5-7€. Η ζημιές της εταιρίας
προκλήθηκαν κατά κύριο λόγο αύξησης του ΦΠΑ, της χαμηλής εγχώριας οικονομικής
δραστηριότητας, της εποχικότητας και της αύξησης του ανταγωνισμού. Παρ΄ όλα αυτά
ο όμιλος διαθέτει ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα, μηδενικό δανεισμό, δυνατό ισολογισμό,
καλή μερισματική απόδοση στους μετόχους της και είναι ηγέτης του κλάδου στην
ελληνική αγορά. Από το δεύτερο εξάμηνο και μέχρι τις αρχές του 2017, *ο μέσος όρος
της τιμής- στόχο της μετοχής, βάσει των διεθνών και εγχώριων οίκων αξιολόγησης, ήταν
περίπου στα 7-8€ και με σύσταση “buy”.

*Μ.Ο: Wood & Company, Alpha Finance, Citigroup, Alpha Bank, Euroxx
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η περίοδος κρίσης σε σχέση με τα υψηλά ποσοστά φορολογίας που επιβλήθηκαν, είχε
τεράστιες συνέπειες στον τομέα της επιχειρηματικότητας και ειδικά στον τομέα των
αερομεταφορών. Σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη και ανάλυση του ομίλου που
πραγματοποιήθηκε, κάτι τέτοιο δεν ισχύει για την Aegean Airlines.
Ο όμιλος της Aegean Airlines όχι μόνο δεν επηρεάστηκε από την περίοδο της κρίσης,
αλλά κατάφερε με αργά και σταθερά βήματα να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών
του, να αυξήσει και να ανανεώσει τον στόλο του, να μεγαλώσει το δίκτυό του τόσο στο
εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό, να μειώσει περεταίρω τους ναύλους του και να
αυξήσει την επιβατική του κίνηση.
Ο

όμιλος

αυτός

από

την

Ελλάδα

αποτελεί

ένα

αξιοζήλευτο

παράδειγμα

επιχειρηματικότητας, καθώς ελάχιστες εταιρίες έχουν πετύχει κάτι ανάλογο σε τόσα λίγα
χρόνια με αντίξοες συνθήκες. Κατάφερε όχι μόνο να είναι ηγέτης σε εγχώριο επίπεδο
από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ίδρυσής της, αλλά να είναι εξίσου ανταγωνιστική και σε
διεθνές επίπεδο.
Όσον αφορά την παρούσα διπλωματική εργασία, έγινε ανάλυση για το πώς
προεξοφλούμε μία εταιρία με την μέθοδο των ταμειακών ροών. Για την εφαρμογή της
συγκεκριμένης μεθόδου, χρησιμοποιήσαμε ως παράδειγμα τον όμιλο της Aegean
Airlines.
Ο μέσος όρος της δίκαιης τιμή της αποτίμησής μας είναι 7,28€. Αυτό σημαίνει ότι η
τρέχουσα τιμή των 8,06€ (01/09/2017), βρίσκεται αρκετά κοντά στην εκτίμηση που
πραγματοποιήσαμε. Σύμφωνα με τους οίκους αξιολόγησης, ο μέσος όρος της τιμή-στόχο
μέχρι τις αρχές του 2017 ήταν μεταξύ 7-8€. Το αποτέλεσμά μας βρίσκεται μέσα στο
εύρος που δίνουν οι οίκοι αξιολόγησης.
Το συμπέρασμα που προκύπτει από τα παραπάνω είναι ότι οι υπολογισμοί, οι παραδοχές
και οι τρόποι που χρησιμοποιήσαμε για την αποτίμηση του ομίλου της Aegean Airlines
βάσει των ταμειακών ροών είναι επιστημονικά καθιερωμένη και αποδεκτή και η τιμή που
βρήκαμε βρίσκεται μέσα στο εύρος τιμών των οίκων αξιολόγησης.
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https://el.about.aegeanair.com/ependytes/anafores/
Aegean Airlines, ιστορικό τιμών της μετοχής:
https://el.about.aegeanair.com/ependytes/timi/
Airliners, η ιστορία της Aegean Airlines:
https://www.airliners.gr/el/airlines/Aegean%20Airlines.html
Dimokratiki, Οι αεροπορικές κρατάνε «μικρό καλάθι» για το 2017:
http://www.dimokratiki.gr/24-10-2016/aeroporikes-kratane-mikro-kalathi-gia-2017/
Macabacus, discounted cash flow analysis:
www.macabacus.com/valuation/dcf
OECD, Greece GDP annual growth rate:
https://data.oecd.org/gdp/real-gdp-forecast.htm

OECD, Greece unemployment rate:
https://data.oecd.org/unemp/unemployment-rate.htm

OECD, Greece inflation rate:
https://data.oecd.org/price/inflation-cpi.htm

Tradingeconomics, Euro area interest rate:
https://tradingeconomics.com/euro-area/interest-rate
Tradingeconomics, Germany Government Bond 10Y:
https://tradingeconomics.com/germany/government-bond-yield
Finance yahoo, βασικά στοιχεία της μετοχής:
https://finance.yahoo.com/quote/aegn.at?ltr=1
Naftemporiki, επισκόπηση τιμής της μετοχής/γράφημα:
http://www.naftemporiki.gr/finance/quote/aegn.ath/aeroporia-aigaioy-ko
Capital, σύγκριση τιμής της μετοχής Aegean Airlines με την τιμή του γενικού δείκτη:
http://www.capital.gr/finance/chart/history/%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%99%C
E%93?interval=1y
Bloomerg, Greece government bond 10Y:
https://www.bloomberg.com/quote/GGGB10YR:IND
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Investopedia, Valuing Firms Using Present Value of Free Cash Flows:
http://www.investopedia.com/articles/fundamental-analysis/11/present-value-free-cashflow.asp
Market risk premium-Greece:
http://www.market-risk-premia.com/gr.html
Corporates’ cost of borrowing:
https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/bank-interest-rates-loans-composite-cost-ofborrowing/resource/8555c871-5257-4b51-a91b-c686479eff95
Taxheaven, Κλίμακες και συντελεστές φορολογίας εισοδήματος:
https://www.taxheaven.gr/pages/klimakes
Tornosnews, ICAP: Πώς κινήθηκε η αγορά των ελληνικών αερομεταφορών την
τελευταία 3ετία:
http://www.tornosnews.gr/permalink/19762.html
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2016
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2014
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2013
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