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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα διπλωµατική εργασία αποτελεί την προσπάθεια αποτίµησης της αξίας της
εταιρείας «Καπνοβιοµηχανία Καρέλιας Α.Ε.». Ο κλάδος της καπνοβιοµηχανίας στην
Ελλάδα αποτέλεσε ισχυρό εργαλείο στην προσπάθεια ανάπτυξης της οικονοµίας, από
τα πρώτα χρόνια ιδρύσεως του Ελληνικού κράτους έως και σήµερα. Το συγκεκριµένο
γεγονός και το έντονο κοινωνικό πρόσωπο που επιδεικνύει η εταιρεία, απαρτίζουν τους
λόγους που επιλέχθηκε η συγκεκριµένη εταιρεία προς ανάλυση.
Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας αποτελεί η αποτίµηση της
εσωτερικής αξίας της εταιρείας και η σύγκριση της µε την χρηµατιστηριακή της τιµή.
Στην προσπάθεια αυτή, αναλύεται εκτενώς το περιβάλλον δραστηριοποίησης της
επιχείρησης, καθώς και η απόδοση της ίδιας της εταιρείας, συνδυάζοντας στοιχεία της
θεµελιώδης και τεχνικής ανάλυσης. Προς τον ακριβέστερο υπολογισµό επιλέχθηκε ο
συνδυασµός της βασικής µέθοδού, της προεξόφλησης των µελλοντικών ελευθέρων
ταµειακών ροών της εταιρείας, και της εφαρµογής ορισµένων βασικών αριθµοδεικτών.
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ABSTRACT
The subject of this thesis is the valuation of Karelia Tobacco Company. Greek tobacco
industry helped in Greek economic development since the first days of its existence,
until today. This fact combined with company’s strong social impact is the main reason
of choosing this specific company for analyzation.
The aim of thesis is calculation of Karelia’s real value compared with its
exchange price. To better results are applied Discount Cash Flow Model as main tool,
combined with economic environment analysis, company analysis and the usage of
basic multiples.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ως αντικείµενο της χρηµατοοικονοµικής επιστήµης ορίζεται η διαχείριση και η
κατανοµή οικονοµικών πόρων σε εναλλακτικές χρήσεις υπό συνθήκες αβεβαιότητας
(Νούλας, 2015). Η συγκεκριµένη διαδικασία ονοµάζεται επενδυτική διαδικασία. Ως
επένδυση ορίζεται η δέσµευση κεφαλαίων για ένα χρονικό διάστηµα, η οποία
αναµένεται να αποφέρει προσθετά κεφάλαια στον επενδυτή. Οι επενδυτικές
διαδικασίες λαµβάνουν χωρά στην χρηµαταγορά ή στην κεφαλαιαγορά, αναλόγως της
διάρκειας των απαιτήσεων της κάθε επένδυσης.
Καθοριστικής σηµασίας για την σωστή στρατηγική κάθε µορφής επένδυσης,
αποτελεί η σωστή αποτίµηση της αξίας των προϊόντων της. Η διαδικασία της
επένδυσης σε αξιόγραφα είναι δυνατόν να διαιρεθεί σε δύο κατηγορίες: την ανάλυση
αξιόγραφων και την διαχείριση χαρτοφυλακίου. Κατά την ανάλυση αξιογράφων
πραγµατοποιείται η προσπάθεια να καθορισθεί εάν ένα αξιόγραφο έχει αποτιµηθεί
σωστά από τους επενδυτές στην αγορά (Βασιλείου & Ηρειώτης, 2015).
Με τον ορό αποτίµηση εννοούµε την διαδικασία µε την οποία υπολογίζεται η
τιµή ενός αξιογράφου στην αγορά. Εποµένως, η αποτίµηση οδηγεί στον υπολογισµό
της εσωτερικής αξίας, η οποία µπορεί να διαφέρει από την αγοραία αξία του προϊόντος.
Η γνώση των χρηµατοοικονοµικών εργαλείων προσφέρει την δυνατότητα στους
επενδυτές, να αξιολογήσουν µια επιχείρηση και τις πολίτικες που εφαρµόζει, να
εκτιµήσουν την µελλοντική της πορεία και να τοποθετηθούν καταλληλά. Είτε λοιπόν
πρόκειται για εξαγορά ή συγχώνευση εταιρειών, είτε για δανεισµό φυσικών ή νοµικών
προσώπων, είτε για ενηµέρωση των επενδυτών και των µετόχων, απαραίτητη
θεωρείται η ακριβέστερη αποτίµηση της αξίας της επιχείρησης. Η παρούσα εργασία
αποτελεί προσπάθεια της πληρέστερης διασαφήνισης της διαδικασίας της αποτίµησης,
ενώ παράλληλα εφαρµόζεται τεχνικά η διαδικασία της αποτίµησης για την περίπτωσή
της εταιρείας Καρέλιας.
Συγκεκριµένα, στο επόµενο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανασκόπηση της
βιβλιογραφίας σχετικά µε την διαδικασία της αποτίµησης. Αρχικά πραγµατοποιείται η
ανάλυση βασικών εννοιών, που θα βοηθήσουν στην κατανόηση του αντικείµενου και
ακολουθεί η παρουσίαση των µεθόδων, καθώς και η ιστορική εξέλιξη αυτών. Επίσης,
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παρουσιάζεται ο διαχωρισµός βάσει δυο καταξιωµένων συγχρόνων οικονοµολόγων,
ενώ αναλύονται οι λόγοι για την εφαρµογή της αποτίµησης, καθώς και ορισµένες
παρανοήσεις που επικρατούν.
Στο τρίτο κεφάλαιο διαµορφώνεται το πλαίσιο, στο οποίο θα κινηθεί τεχνικά η
διαδικασία της αποτίµησης για την περίπτωση της εταιρείας Καρέλιας Α.Ε.
παρουσιάζοντας βασικούς ορισµούς και εργαλεία, που χρησιµοποιούνται στην
συνέχεια. Ουσιαστικά αποτελεί µια προσπάθεια διαχωρισµού του θεωρητικού από το
τεχνικό τµήµα της εργασίας, προς την ευκολότερη κατανόηση του αναγνώστη.
Από το τέταρτο κεφάλαιο ουσιαστικά ξεκινά το τεχνικό κοµµάτι της εργασίας,
στο οποίο πραγµατοποιείται η ανάλυση των οικονοµικών συνθηκών που επικρατούν
και η επισκόπηση του κλάδου της καπνοβιοµηχανίας, σε παγκόσµιο και πανελλαδικό
επίπεδο. Ακόµα, παρουσιάζονται ιστορικά στοιχεία του κλάδου προς την
συνολικότερη κατανόηση της πορείας του και την δυναµική της συγκεκριµένης
αγοράς, ενώ στην συνέχεια πραγµατοποιείται η περιγραφή των ανταγωνιστών.
Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το προφίλ της ίδιας της εταιρείας
περιγράφοντας την δοµή της, τα προϊόντα της, την ιστορική της εξέλιξη, καθώς και η
ανάλυση βασικών οικονοµικών αποτελεσµάτων. Προς την καλύτερη αποδόµηση της
εταιρείας αναλύεται η οικονοµική της πορεία, βάσει τεχνικής και θεµελιώδους
ανάλυσης.
Στο έκτο κεφάλαιο συµπληρωµατικά εφαρµόζονται µια οµάδα βασικών
αριθµοδεικτών αποτίµησης και εξάγονται χρήσιµα συµπεράσµατα για την στάση των
επενδυτών απέναντι στην µετοχή της εταιρείας. Στην συνέχεια η κορύφωση της
διαδικασίας, µε τον υπολογισµό ρυθµού ανάπτυξης (g) της εταιρείας και την εφαρµογή
του υποδείγµατος προεξόφλησης των ελευθέρων ταµειακών ροών της.
Καταληκτικά στο έβδοµο κεφάλαιο αναρτώνται τα συµπεράσµατα που
προέκυψαν από την διαδικασία, καθώς και η επενδυτική πρόταση. Προς χάρη
συντοµίας στην συνέχεια της εργασίας, η εταιρεία Καρέλιας θα συναντάται και ως
«εταιρεία».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
H ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
2.1 Η Αξία Της Επιχείρησης Και Οι Παράγοντες Που Την Επηρεάζουν
Προς την πληρέστερη κατανόηση της διαδικασίας της αποτίµησης της αξίας µιας
επιχείρησης, πρωτίστως είναι απαραίτητος ο ορισµός της εννοίας της αξίας της
εταιρείας. Ως αξία της επιχείρησης ορίζεται το σύνολο της αξίας όλης της επιχείρησης,
µε βάση τις προσδοκίες για κέρδη, ταµειακές ροές κ.α. και είναι συνδεδεµένη µε τη
λειτουργία της εταιρείας και τις µελλοντικές αποδόσεις. Σηµαντική είναι η αποφυγή
της σύγχυσης µεταξύ αξίας και τιµής αγοράς, η οποία αποτελεί το τίµηµα που θα πρέπει
να καταβάλει ένας αγοραστής για να εξαγοράσει το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου
µιας επιχείρησης.
Αυτές οι δυο έννοιες δεν συµπίπτουν ή διαφέρουν απαραίτητα, αλλά αναλόγως
την εταιρεία (µετοχή) υπάρχουν σωστά αποτιµηµένες στις οποίες η τιµή και η αξία
συµπίπτουν. Στις υποτιµηµένες µετοχές, η εσωτερική αξία της επιχείρησης είναι
µεγαλύτερη από την αγοραία αξία τους, ενώ στις υπερτιµηµένες, η αξία τους είναι
µικρότερη από την τιµή που διαπραγµατεύονται στην αγορά.
Καθώς οι οικονοµικές συνθήκες της αγοράς και οι χρηµατοοικονοµική
κατάσταση της επιχείρησης µεταβάλλονται στο χρόνο, επακόλουθη είναι η συνεχής
αναπροσαρµογή της συνολικής της αξίας. Οι εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν
σηµαντικά την αξία µιας επιχείρησης είναι:
I.
II.
III.

Ο πληθωρισµός
Τα επιτόκια
Η ρευστότητα της αγοράς

Συγκεκριµένα, σε µια ενδεχοµένη αυξοµείωση του πληθωρισµού και των επιτοκίων, η
αξία της επιχείρησης (τιµή µετοχής) επηρεάζεται αντιστρόφως της µεταβολής των
συγκεκριµένων παραγόντων.
Ενώ κατά τον διάσηµο οικονοµολόγο Damodaran, η αξία της επιχείρησης
προσδιορίζεται από τους εξής παράγοντες:
o Την ικανότητα της επιχείρησης να παράγει ταµειακές ροές από τα περιουσιακά
της στοιχεία.
o Τον προβλεπόµενο ρυθµό αύξησης των ταµειακών ροών της.
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o Από τον χρόνο που απαιτείται για να φτάσει η επιχείρηση σε ρυθµό ανάπτυξης.
o Από το κόστος κεφαλαίων της επιχείρησης.

2.2 Οι Μέθοδοι Της Αποτίµησης
Σηµαντική πριν την παρουσίαση των µεθόδων της αποτίµησής κρίνεται η
αποσαφήνιση της εννοίας της αποτίµησης. Ως αποτίµηση (valuation) της αξίας µιας
επιχείρησης ορίζεται η εκτίµηση της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή ολόκληρης
της εταιρείας, που βασίζεται είτε σε στοιχεία που εκτιµάται ότι θα αποτελέσουν
µελλοντική αµοιβή για τα κεφάλαια που κάποιος έχει δεσµεύσει κι έχει στερηθεί την
χρησιµότητα τους, είτε κάνοντας σύγκριση µε παρόµοιες επενδύσεις σε παρόµοια
περιουσιακά στοιχεία. Με άλλα λόγια είναι η διαδικασία εκτίµησης της πραγµατικής
αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου, µιας επιχείρησης η ενός αξιογράφου που βασίζεται
σε δεδοµένα σχετικά µε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία αλλά και των µελλοντικών
απολαβών που θα έχει κάποιος από την απόκτηση και την κατοχή τους (Λαζαρίδης,
2005).
Σύµφωνα µε τους Palepu, Healy και Bernard (Palepu, Healy, Bernard, 2000)
και Penman (Penman, 2001) η ολοκλήρωση της διαδικασίας της αποτίµησης εταιρικής
αξίας προϋποθέτει τα παρακάτω βήµατα:
1) Την στρατηγική ανάλυση της επιχείρησης, το επιχειρηµατικό πλάνο δράσης
και την µελέτη του ανταγωνισµού.
2) Την ανάλυση των διαθεσίµων πληροφοριών.
3) Την πρόβλεψη εσόδων και εξόδων και συνολικής επίδοσης της εταιρείας
4) Τη µετατροπή των προβλέψεων σε αποτίµηση.
5) Τέλος, την επιλογή της καταλληλότερης µεθόδου αποτίµησης και µίας
εµπεριστατωµένης επενδυτικής πρότασης.
Όπως γίνεται αντιληπτό η διαδικασία της αποτίµησης επιβάλλει την
συνολικότερη ανάλυση και την βαθιά κατανόηση της επιχείρησης, αλλά και των
εξωτερικών κινδύνων, όπως η πολιτική αστάθεια, το ρίσκο των επενδύσεων, οι
τεχνολογικές εξελίξεις, η νοµοθεσία και η συνολική κατάσταση της οικονοµίας.
Ένας από τους βασικούς διαχωρισµούς των υποδειγµάτων αποτίµησης που
συναντάται στην βιβλιογραφία είναι σε απόλυτα και σε σχετικά µοντέλα αποτίµησης.
Η βασική διάκριση έγκειται στο γεγονός ότι τα απολυτά υποδείγµατα χρησιµοποιούν
οικονοµικά στοιχεία της επιχείρησης για τον υπολογισµό της παρούσας αξίας των

4

µελλοντικών ροών. Σε επόµενο στάδιο διακρίνονται ανάλογα µε τα στοιχεία που έχουν
χρησιµοποιηθεί, κατά τον υπολογισµό τις παρούσας αξίας, δηλαδή ανάλογα τα
οικονοµικά δεδοµένα που χρησιµοποιούνται στην διαδικασία της προεξόφλησης.
Τα απόλυτα υποδείγµατα διακρίνονται σε:
I. Μοντέλο Προεξόφλησης Ταµειακών Ροών (Discount Cash Flow Model-DCF).
II. Μοντέλο Προεξόφλησης Μερισµάτων ( Dividen Discount Model-DDM).
III. Μοντέλο Υπερκερδών (Residual Income Valuation Model).
IV. Μοντέλο Αξίας Ενεργητικού (Asset based Model).
Οι µέθοδοι των ταµειακών ροών DCF και της προεξόφλησης των µερισµάτων
DDM θεωρούνται από τις δηµοφιλέστερες και επικρατέστερες σε ακαδηµαϊκό και
επαγγελµατικό επίπεδο έχοντας µερικά βασικά πλεονεκτήµατα. Συγκεκριµένα τα
πλεονεκτήµατα του µοντέλου της προεξόφλησης των ελεύθερων ταµειακών ροών
είναι:
1. Η απόδοση αξιόλογων αποτελεσµάτων µε τον συνδυασµό των αριθµοδεικτών
και των βασικών αρχών της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης.
2. Η καταγραφή της δυναµικής της επιχείρησης.
3. Η καταγραφή των προσδοκιών των εµπλεκόµενων µερών σχετικά µε την
πορεία και το µέλλον της επιχείρησης.
4.

Έχει στον πυρήνα της την πηγή της δηµιουργίας του χρήµατος (Λαζαρίδης,
2005).
Ενώ αντίθετα τα κυριότερα µειονεκτήµατα που παρουσιάζονται κατά την

εφαρµογή του συγκεκριµένου µοντέλου είναι:
1) Ο µεγάλος χρόνος ολοκλήρωσης της συγκεκριµένης µεθόδου.
2) Η απαιτείται γνώση των χρηµατοοικονοµικών εργαλείων.
3) Η χρήση των µελλοντικών ταµειακών ροών επιβάλλει την υιοθέτηση αρκετών
παραδοχών και υποθέσεων και ως εκ τούτου καθίσταται αµφισβητήσιµο το
αποτέλεσµα.
4) Απαιτεί µεγάλο όγκο πληροφοριών.
5) Εξαιτίας της πολυπλοκότητας της µεθόδου απαιτεί αρκετή προετοιµασία.
6) Η ανάλυση που θα πραγµατοποιηθεί µε τη συγκεκριµένη µέθοδο πρέπει να
ακολουθείτε από χρηµατοοικονοµική µελέτη.
7) Πιθανό αποτελεί το γεγονός, η επιχείρηση να επηρεάσει άµεσα τα ταµειακά
πλεονάσµατα µειώνοντας δραστικά τις επενδυτικές της δραστηριότητες και
πολλαπλασιάζοντας τις χρηµατοοικονοµικές της δραστηριότητες.
5

8) Η συγκεκριµένη µέθοδος εξάγει ένα θετικό αποτέλεσµα σε ένα πραγµατικό
πρόβληµα.
Τα σχετικά µοντέλα αποτίµησης διαφέρουν από τα απολυτά, καθώς για την
εξαγωγή αποτελέσµατος πραγµατοποιείται σύγκριση οµοειδών επιχειρήσεων, βάσει
των αριθµοδεικτών και άλλων θεµελιωδών µεγεθών των εξεταζόµενων εταιριών. Οι
δείκτες που χρησιµοποιούνται συχνότερα είναι:
o Ο δείκτης Price/Earnings (P/E).
Ο συγκεκριµένος δείκτης ονοµάζεται και πολλαπλασιαστής κερδών και είναι
το πηλίκο της χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής προς τα λογιστικά κέρδη ανά
µετοχή. Αποτελεί έναν από τους βασικότερους δείκτες εκτίµησης και επιλογής µιας
µετοχής. Ουσιαστικά µας πληροφορεί για τα χρόνια που θα χρειαστεί η συγκεκριµένη
µετοχή, να αποδώσει πίσω στον επενδυτή ολόκληρο το επενδυµένο κεφάλαιο, µε την
προϋπόθεση ότι τα κέρδη της επιχείρησης διατηρούνται σταθερά. Εναλλακτικά ορίζει
το ποσό που πρέπει να πληρώσει ο επενδυτής, για κάθε µονάδα κερδών. Γενικά ο
υψηλός δείκτης P/E δηλώνει υπερτιµηµένη εταιρεία ενώ ένας χαµηλός δείκτης
φανερώνει υποτιµηµένη εταιρεία.
Ο αριθµοδείκτης P/E παρουσιάζεται ιδιαίτερα δηµοφιλής µεταξύ των
επενδυτών, αλλά εµφανίζει ένα µειονέκτηµα, το πρόβληµα της στατικότητας. Το
πρόβληµα αυτό προκύπτει, αφού συγκρίνεται ένα στατικό µέγεθος, όπως είναι τα
τελευταία δηµοσιευµένα κέρδη, µε ένα µέγεθος που µεταβάλλεται συνέχεια, όπως
είναι η τρέχουσα τιµή της µετοχής(Βασιλείου & Ηρειώτης, 2015).
o Ο δείκτης Price/Book Value (P/BV).
Ο δείκτης της τιµής µιας µετοχής προς την λογιστική της αξία ονοµάζεται
πολλαπλασιαστής λογιστικής αξίας. Υπολογίζεται να διαιρέσουµε τα ίδια κεφάλαια
της εταιρείας µε τον αριθµό των κυκλοφορόντων µετοχών της και χρησιµοποιείται
κυρίως για εταιρείες χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών (τράπεζες, επενδυτικές). Οµοίως
µε τον δείκτη P/E και ο συγκεκριµένος δείκτης παρουσιάζει πρόβληµα στατικότητας
για τους ίδιους ακριβώς λόγους (Βασιλείου & Ηρειώτης, 2015). Η λογιστική αξία των
ιδίων κεφαλαίων είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των στοιχείων του
ενεργητικού και της λογιστικής αξίας των υποχρεώσεων της. Η χρήση του
συγκεκριµένου δείκτη, προϋποθέτει την επίγνωση του επενδυτή, της αξίας των
περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, που προσδίδουν σε αυτήν υπεραξία. Μια
ερµηνεία του δείκτη είναι ότι στην περίπτωση που ο συγκεκριµένος δείκτης ισούται µε
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την µονάδα ο αγοραστής πληρώνει µόνο για την απόκτηση των Ιδίων Κεφαλαίων της
εταιρείας.
o Ο δείκτης Price/Sales (P/S).
Ο δείκτης της τιµής µιας µετοχής προς έσοδα ονοµάζεται πολλαπλασιαστής
εσόδων και ερµηνεύεται ως το ποσό το οποίο προτίθεται να διαθέσει η αγορά για ένα
ευρώ πωλήσεων της συγκεκριµένης εταιρείας (Βασιλείου & Ηρειώτης, 2015).
o Ο δείκτης Μερισµατικής Απόδοσης (D/P).
Ο δείκτης της µερισµατικής απόδοσης ισούται µε το πηλίκο του Μερίσµατος
ανά µετοχή προς την χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής αυτής και αποτελεί την
απόδοση που απολαµβάνουν οι επενδυτές από τα µερίσµατα των µετοχών που έχουν
επενδύσει τα κεφάλαια τους . Όσο µεγαλύτερη είναι η µερισµατική απόδοση µιας
µετοχής τόσο πιο ελκυστική καθίσταται η µετοχή, και κατ’ επέκταση αυξάνονται οι
πιθανότητες ανόδου της χρηµατιστηριακή της τιµής(Βασιλείου & Ηρειώτης, 2015).

2.3 Η Ιστορική Ανασκόπηση Της Αποτίµησης
Η πρώτη βιβλιογραφική αναφορά, της εννοίας της εσωτερικής αξίας µιας επιχείρησης,
εµφανίζεται στο σύγγραµµα του J.B.Williams «The Theory of Investment Value». Στο
συγκεκριµένο βιβλίο εξετάζεται η σχέση της αξίας µε την αγοραία τιµή, ενώ αποτελεί
την πρώτη ολοκληρωµένη αποτύπωση της µεθόδου αποτίµησης βάσει της
προεξόφλησης των µελλοντικών µερισµάτων (J.B.Williams, 1938).
Την δηµοσίευση του J.B.Williams προηγήθηκε το 1934 το βιβλίο των Graham,
Dodd και Cottle «Security Analysis»,που επηρεασµένοι από το κραχ της Wall Street,
υποστηρίζουν ότι µακροπρόθεσµα ο καθοριστικότερος παράγοντας επιρροής της
εσωτερικής αξίας της επιχείρησης είναι το αναµενόµενο κέρδος της και η αξία των
περιουσιακών της στοιχείων. Οι συγγραφείς προτρέπουν τους επενδυτές να δίνουν
βαρύτητα στην λειτουργική δραστηριότητα µιας επιχείρησης (operating business) και
στην δυνατότητα της εταιρείας να παράγει κέρδη ,διατηρήσιµα και µη ευµετάβλητα
(Graham & Dodd & Cottle, 1934).
Το έτος του 1959 ο καθηγητής πανεπιστήµιου του Τορόντο Myron J. Gordon
δηµοσιεύει το άρθρο του «Dividents, Earnings and Stock Prices». Στο συγκεκριµένο
άρθρο βασιζόµενος στην θεωρία του Williams, εξελίσσει την µέθοδο της
προεξόφλησης µελλοντικών ροών, λαµβάνοντάς υπόψιν και τα µελλοντικά κέρδη της
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εταιρείας (Gordons, 1959). Το συγκεκριµένο υπόδειγµα έµεινε γνωστό ως Gordon
Groth Model και αποτελεί µια διηνεκής ράντα µε σταθερό εκτιµώµενο ρυθµό
ανάπτυξης g (growth), η οποία επεκτείνεται στο άπειρο.
Ένα χρόνο πριν, το 1958, οι F.Modigliani και M.H.Miller ανέπτυξαν το
θεώρηµα της κεφαλαιακής διάρθρωσης, στο οποίο απέδειξαν ότι το συνολικό κόστος
κεφαλαίου και η αξία της της επιχείρησης, δεν επηρεάζονται από την σύνθεση των
µακροπροθέσµων πηγών χρηµατοδότησης της (Modigliani & Miller, 1958).
Συγκεκριµένα

η

εφαρµογή

του

θεωρήµατος

τους,

υποθέτει

την

ύπαρξη

αποτελεσµατικής αγοράς, ίσης πληροφόρησης και την απουσία φόρων και λοιπών
κοστών. Επίσης, προτείναν 2 νέες µεθόδους αποτίµησης των εταιριών από τις οποίες,
η πρώτη χρησιµοποιεί το µέσο σταθµικό κόστος για την προεξόφληση των
µελλοντικών ροών. Η δεύτερη µέθοδος που προτάθηκε, ονοµάστηκε µέθοδος της
προσαρµοσµένης παρούσας αξίας και συνυπολογίζει την αξία της επιχείρησης χωρίς
µόχλευση, παράλληλα µε τα φορολογικά οφέλη από τον δανεισµό και το κόστος
δανεισµού.
Το έτος 1962 οι B. Graham, D.L. Dodd και ο S. Cottle συνδύασαν στην
µεθοδολογία τους στοιχεία από την µεθοδολογία των Gordon και Williams,
υπολογίζοντας την αξία που έχουν χαµηλή µερισµατική απόδοση στο διηνεκές
(Graham & Dodd & Cottle, 1962). Βασική θέση σε όλα τα συγγράµµατα τους, αποτελεί
η ύπαρξη σηµαντικής αβεβαιότητας για την εκτίµηση µελλοντικών κερδών. Ακόµα,
εκτιµούν ότι τα κέρδη αποτελούν το κύριο κριτήριο προσδιορισµού της εσωτερικής
αξίας.
Τρία χρονιά αργότερα το έτος 1965, ο καθηγητής πανεπιστήµιου του Σικάγο,
αποκαλούµενος και πατέρας της χρηµατοοικονοµικής, Eugene Fama δηµοσιεύει τη
θεωρία του τυχαίου περίπατου. Η συγκεκριµένη θεωρία αφορά τις αποδόσεις των
µετοχών και αποτέλεσε την αρχή της αµφισβήτησης όλων των προσπαθειών
αποτίµησης εταιρικών αξίων, αφού κατά τον ίδιο, οι µελλοντικές ροές ακολουθούν
έναν τυχαίο και µη προβλέψιµο αποτέλεσµα. Διευρύνοντας το αντικείµενο της θεωρίας
του, o Fama όρισε την έννοια της αποτελεσµατικότητας της αγοράς (efficient market
hypothesis) την οποία κατηγοριοποίησε σε ασθενής, µέτρια και ισχυρή µορφή (Fama,
1965). Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη θεωρία, σε µια αποτελεσµατική αγορά η τιµή
των µετοχών ενσωµατώνουν το σύνολο των διαθέσιµων πληροφοριών, µε αποτέλεσµα
την µη ύπαρξη υποτιµηµένων ή υπερτιµηµένων µετοχών.
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Τη δεκαετία του 1980 εµφανίστηκε η έννοια των ελευθέρων ταµειακών ροών
(free cash flows-FCFs), µε τις οποίες ασχολήθηκαν πλήθος οικονοµολόγων, όπως ο
Jensen (Jensen , 1986) το ίδιο έτος µε τον Rappaport (Rappaport, 1986), ο Stewart το
1991 (Stewart, 1991), ο Copeland, ο Koller και ο Murrin (Copeland & Koller & Murrin,
1994), o Hackel και ο Livnat (Hackel & Livnat, 1996),οι οποίοι χρησιµοποιώντας την
ως εργαλείο αποτίµησης της αξίας των επιχειρήσεων.
Το 1996 ο καθηγητής

Damodaran στο έργο του Damodaran Investment

Valuation δηµοσιεύοντας µια ακολουθία άρθρων αναλύει την σηµασία του
προεξοφλητικού (discount rate) και του άνευ κίνδυνου (risk free rate) επιτοκίου,
συγκρίνοντας την αποτελεσµατικότητα των υποδειγµάτων προεξόφλησης και των
µερισµάτων (Damodaran, 1996).
Το 1997 οι Benninga και Sarig υποστήριξαν ότι η παρούσα αξία των ταµειακών
ροών έχει άµεση σχέση µε το χρονοδιάγραµµα και το επίπεδο κίνδυνου. Επίσης
υποστήριξαν ότι είναι θεµιτή η χρήση περισσοτέρων από µιας µεθόδων αποτίµησης,
προς την διασφάλιση πλέον αξιόπιστων αποτελεσµάτων (Benninga & Sarig, 1997).

2.4 Η Αποτίµηση Κατά Damodaran Και Fernandez
Κατά τον καθηγητή του πανεπιστηµίου του Stern, A. Damodaran, οι µέθοδοι
αποτίµησης διαχωρίζονται σε 3 κατηγορίες (Damodaran, 2011):
1. Αποτίµηση µε βάση την προεξόφληση των ταµειακών ροών του περιουσιακού
στοιχείου (Discounted Cash Flow valuation): Η αξία ενός περιουσιακού
στοιχείου είναι η παρούσα αξία των ταµειακών ροών που προκύπτουν.
2. Η σχετική αποτίµηση (relative valuation): Βάσει της συγκεκριµένης µεθόδου η
αξία µιας επιχείρησης υπολογίζεται σε σύγκριση οµοειδών επιχειρήσεων
εξετάζοντας µια συγκεκριµένη µεταβλητή.
3. Η αποτίµηση µε βάση τα υποδείγµατα αποτίµησης δικαιωµάτων προαίρεσης:
Η συγκεκριµένη µέθοδος επιτρέπει στον αναλυτή να εκτιµήσει περιουσιακά
στοιχεία που δεν ήταν δυνατό να εκτιµηθούν διαφορετικά.
Ενώ κατά τον Fernandez (Fernandez, 2013) οι µέθοδοι αποτίµησης
διαχωρίζονται στις έξι ακόλουθες κατηγορίες:
1) Balance sheet: Book Value, Adjusted Book Value, Liquidation Value,
Substantial Value.
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Στις συγκεκριµένες µεθόδους διαπνέεται µια στατική σκοπιά και λαµβάνει
υπόψιν µόνο στοιχεία του ισολογισµού χωρίς να υπολογίζει τυχόν µελλοντική
ανάπτυξη της εταιρείας ή εξωτερικούς παράγοντες όπως οι συνθήκες της αγοράς, το
ανθρώπινο δυναµικό, οργανωτικά προβλήµατα και συµβόλαια που δεν αποδίδονται
στις οικονοµικές καταστάσεις.
2) Income statement: Multiples, value of the dividends, PER, sales multiples,
multiples used to value internet companies, Other multiples.
Αντίθετα από την προηγούµενη κατηγορία η συγκεκριµένη βασίζεται στα
έσοδα εταιρείας, όπως το µέγεθος των κερδών, των πωλήσεων και άλλων δεικτών.
3) Mixed (Goodwill): The classic valuation method, the simplified UEC method,
UEC method, Indirect method, Direct method, Annual Profit Purchase method,
Risk Bearing and Risk Free Rate method.
Οι µέθοδοι αποτιµήσεις που ανήκουν στην συγκεκριµένη κατηγορία
λαµβάνουν υπόψιν και προσπαθούν να αποδώσουν την αξία των άυλων περιουσιακών
στοιχείων , που συχνά δεν αποτυπώνεται στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.
4) Cash Flow Discounted Based Methods: General DCF method, Calculating the
value of the company using the free cash flow, Calculating the value of the
company using as the Unlevered Value plus the Discounted Value of the Tax
Shield, Value of the company’s Equity by Discounted Equity Cash Flows,
Value the Company’s Value By Discounted the Capital Cash Flow
Για την εφαρµογή του υποδείγµατος προεξόφλησης των ταµειακών ροών
απαραίτητη είναι η χρονική διάρκεια του υπό αποτίµηση αντικειµένου, οι ταµειακές
ροές που πραγµατοποιούνται στην καθορισµένη χρονική διάρκεια, ελεύθερές ή
λειτουργικές, το προεξοφλητικό επιτόκιο βάσει του οποίου θα υπολογιστεί η παρούσα
αξία, η υπολειµµατική αξία της εταιρείας.
5) Value Creation: Eva, Economic profit, Cash value added, CFROI.
Η συγκεκριµένη µέθοδος εξέταση την δυνατότητα δηµιουργίας αξίας σε µια
επιχείρηση και για ορισµένους επενδυτές αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιλογής
µιας µετοχής.
6) Options: Black and Scholes Investments options, Expand the project, Delay the
Investment, Alternative uses.
Η συγκεκριµένη µέθοδος εφαρµόζεται, όταν καθίσταται αδύνατη η εφαρµογή
οποιοδήποτε άλλο µοντέλου λόγω έλλειψης στοιχείων.
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Είναι κατανοητό ότι την διαδικασία της αποτίµησης διέπει το στοιχείο της
υποκειµενικότητας, καθώς τα στοιχεία ερµηνεύονται και αξιολογούνται µε βάση τις
προσωπικές εκτιµήσεις του αναλυτή. Συνεπώς η συγκεκριµένη διαδικασία χρήζει
ιδιαίτερης προσοχής και υπευθυνότητας, καθώς ενέχει κινδύνους λανθασµένης
αξιολόγησης, πρόβλεψης ή σχεδιασµού της πορείας µιας επιχείρησης. Στη προσπάθεια
εξάλειψης

της

υποκειµενικότητάς

και

της

εξαγωγής

όσο

το

δυνατόν

αντικειµενικότερων προβλέψεων, συνίσταται η χρήση πολλαπλών µεθόδων
αποτίµησης.

2.5 Οι Λόγοι Της Αποτίµησης
Αναλύοντας του λόγους εφαρµογής της αποτίµησης αξίας, σε πρώτο επίπεδο είναι
εύκολα κατανοητή η ανάγκη της σωστής αποτίµησης των προϊόντων και των
περιουσιακών στοιχείων µιας εταιρείας. Ειδικότερα στον κλάδο των επενδύσεων που
οι εξελίξεις και η πληροφόρηση, καλπάζουν η συγκεκριµένη διαδικασία αποτελεί
βασικό εργαλείο του κάθε επενδυτή µε πλήθος εφαρµογών. Σε κάθε περίπτωση οι λόγοι
εφαρµογής της αποτίµησης ποικίλουν και σύµφωνα µε τον οικονοµολόγο Mayer
(Mayer, 1986) είναι οι εξής:
•

Η εξεύρεση κεφαλαίων.

•

Η εξαγορά ή η συγχώνευση εταιρειών και ο ορισµός δικαίου αντιτίµου της
εταιρείας.

•

Ο επιχειρηµατικός σχεδιασµός της επιχείρησης.

•

Η αξιολόγηση και ο προσδιορισµός των αµοιβών των στελεχών και του
Διοικητικού Συµβουλίου.

•

Η περίπτωση των µη εισηγµένων επιχειρήσεων, καθώς είναι δυσκολότερος ο
προσδιορισµός της αξίας τους.
Ακόµα µέσω της συγκεκριµένης διαδικασίας λαµβάνονται στοιχεία χρήσιµα

για τα εξής:
o Τις στρατηγικές αποφάσεις και τον σχεδιασµό της εταιρείας από οικονοµικά
στελέχη. Η αποτίµηση είναι καθοριστικός παράγοντας για την πραγµατοποίηση
η όχι µιας νέας επένδυσης.
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o Την πληροφόρηση των υποψηφίων επενδυτών και των µετόχων. Οι υποψήφιοι
επενδυτές ή οι µέτοχοι επιθυµούν να γνωρίζουν την παρούσα αξία της
εταιρείας, προκειµένου να αξιολογήσουν την πορεία της εταιρείας.
o Την λήψη δανείων της εταιρείας. Οι δανειστές χρειάζονται τις συγκεκριµένες
πληροφορίες για να αξιολογήσουν και να αποφασίσουν τις εγγυήσεις και τους
όρους των δανείων.
o Την πληροφόρηση προµηθευτών. Οι προµηθευτές αξιολογώντας αυτές τις
πληροφορίες σχεδιάζουν την πολιτική πίστωσης που θα ακολουθηθεί.
o Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς χρησιµοποιεί τα αποτελέσµατα που προκύπτουν
για να αποφασισθεί αν η συγκεκριµένη εταιρεία θα εισαχθεί στο χρηµατιστήριο
και ποια θα είναι η τιµή διαπραγµάτευσής της.
o Διαπραγµάτευση αµοιβών. Οι ίδιοι οι εργαζόµενοι ενηµερώνονται για την
πορεία της εταιρείας, ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάσουν την συνδικαλιστική
τους πολιτική.
Όπως είναι αντιληπτό η διαδικασία της αποτίµησης αξίας χρησιµοποιείται, είτε
από ίδια µέρη µε ενδεχόµενες διαφορετικές προσδοκίες, είτε από εντελώς διαφορετικά,
όπως πιστωτές, δανειστές, εφορία, ρυθµιστικές αρχές.

2.6 Οι Παρανοήσεις Που Επικρατούν
Προς την πληρέστερη κατανόηση της συγκεκριµένης διαδικασίας κρίνεται σκόπιµη η
παρουσίαση ορισµένων λανθασµένων αντιλήψεων που επικρατούν για την διαδικασία
της αποτίµησης. Σύµφωνα µε τον αναγνωρισµένο καθηγητή Damodaran έχουν
επικρατήσει 12 µύθοι σχετικά µε την αποτίµηση µιας εταιρείας που είναι οι ακόλουθες:
i.

Η αποτίµηση είναι µια επιστήµη που παρουσιάζει ακριβή αποτελέσµατα και
δίνει συγκεκριµένες απαντήσεις.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η αποτίµηση αποτελεί διαδικασία που διέπεται

από το στοιχείο της υποκειµενικότητας. Το κάθε αποτέλεσµα που προκύπτει εσωκλείει
την µεροληψία και τις προσδοκίες του αναλυτή.
ii.

Η αποτίµηση είναι πολύπλοκη και υπάρχουν εκατοντάδες µοντέλα και
µεθοδολογίες αποτίµησης.

iii.

Δεν είναι δυνατή η αποτίµηση νέων εταιριών που παρουσιάζουν ζηµίες.

iv.

Τα κρατικά αξιόγραφα δεν εµπεριέχουν κίνδυνο.
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v.

Το επιτόκιο δανεισµού είναι το ίδιο µε το κόστος κεφαλαίου.

vi.

Η χρήση λογιστικών δεικτών και µεθόδων για τον υπολογισµό του κόστους
κεφαλαίου θεωρείται σαν µέθοδος συντηρητική.

vii.

Οι λογιστές ξέρουν να µετρούν και να υπολογίζουν τα κέρδη.

viii.

Οι πληροφορίες που χρειάζονται για τον υπολογισµό των
κεφαλαιουχικών δαπανών βρίσκονται στις καταστάσεις ταµειακών ροών.

ix.

Κεφάλαιο Κίνησης = Κυκλοφορούν Ενεργητικό – Βραχυπρόθεσµες
Υποχρεώσεις.
Γεγονός είναι ότι οποιαδήποτε αύξηση (ή µείωση) στο κεφάλαιο κίνησης θα

προκαλέσει αντίστοιχη µείωση (ή αύξηση) στις ταµειακές ροές εκείνης της περιόδου.
x.

Οι προσδοκώµενοι ρυθµοί ανάπτυξης στην αποτίµηση αποτελούν εξωγενείς
µεταβλητές.

xi.

Η προεξόφληση των ταµειακών ροών αποτελεί το τελικό στάδιο της
αποτίµησης.

xii.

Μια καλά τεκµηριωµένη αποτίµηση ισχύει στο διηνεκές.
Στην πραγµατικότητα καµιά αποτίµηση δεν ισχύει ες αεί , καθώς οι συνθήκες

της οικονοµίας και τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία της εταιρείας µεταβάλλονται.
Όπως αναφέρθηκε άνωθεν, η διαδικασία της αποτίµησης χρήζει συνεχούς
αναπροσαρµογής, καθώς προκύπτουν νέα στοιχεία για την εταιρεία, τους ανταγωνιστές
και την οικονοµία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
H ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΚΑΡΕΛΙΑΣ Α.Ε.
3.1 Το Πλαίσιο Της Διαδικασίας
Στα πλαίσια της πληρέστερης δυνατής ανάλυσης του αντικείµενου, σκόπιµη κρίθηκε η
εκτενής µελέτη, όχι µόνο του κλάδου αλλά και των οικονοµικών συνθηκών που
επικρατούν σε παγκόσµιο και πανελλαδικό επίπεδο. Επίσης, στην προσπάθεια της
ακριβέστερης αποτίµησης, τόσο των οικονοµικών όσο και των άλλων στοιχείων της
εταιρείας, εφαρµόστηκε ένας συνδυασµός τεχνικής και θεµελιώδους ανάλυσης.
Τα εργαλεία που επιλέχθηκαν για την πραγµατοποίηση της αποτίµησης της
εταιρείας Καρέλιας Α.Ε. είναι :
1. Η ανάλυση του συνολικού οικονοµικού περιβάλλοντος σε παγκόσµιο επίπεδο.
2. Η ανάλυση του συνολικού οικονοµικού περιβάλλοντος της Ελλάδας.
3. Η ανάλυση της αγοράς και του κλάδου της καπνοβιοµηχανίας σε παγκόσµιο
επίπεδο.
4. Η ανάλυση της αγοράς και του κλάδου της καπνοβιοµηχανίας στην Ελλάδα.
5. Η θεµελιώδης ανάλυση της εταιρείας.
6. Η τεχνική ανάλυση της µετοχής της εταιρείας.
7. Η χρήση βασικών αριθµοδεικτών.
8. Η εφαρµογή του υποδείγµατος των προεξοφληµένων ελευθέρων ταµειακών
ροών DCF Model, το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο για την εξαγωγή
αποτελέσµατος.
Η χρονική διάρκεια για την οποία θα εφαρµοστεί η άνωθεν διαδικασία είναι
δεκαετής, από το έτος 2012 έως το 2021, λαµβάνοντας υπόψιν τις ιστορικές τιµές των
τελευταίων 5 ετών και κάνοντας προβλέψεις για τα µελλοντικά αποτελέσµατα των
επόµενων 5. Η περίοδος αυτή θεωρείται ως αντιπροσωπευτική για την εξαγωγή
συµπεράσµατος βάση των ιστορικών τιµών, αλλά και µε καλές πιθανότητες πρόβλεψης
των µελλοντικών αποτελεσµάτων. Θεωρείται ότι η χρήση µεγαλύτερης περίοδού
µελλοντικών προβλέψεων, θα µείωνε τις πιθανότητες ακριβέστερων αποτελεσµάτων.
Ο προσδιορισµός των ταµειακών ροών θα πραγµατοποιηθεί βάσει των
ελευθέρων ταµειακών ροών, αφού προηγουµένως εφαρµοστεί το CAPM (Capital Asset
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Price Model), το κόστος ξένων κεφαλαίων και το προεξοφλητικό επιτόκιο θα
καθοριστεί βάσει του Μέσου Σταθµικού Κόστους Κεφαλαίου (WACC) τα οποία
αναλύονται παρακάτω.
Τέλος, ο ρυθµός ανάπτυξης g υπολογίζεται από την πορεία της εταιρείας των
τελευταίων 5 ετών, ενώ θα συνυπολογιστούν η ανάλυση και οι προβλέψεις του
οικονοµικού περιβάλλοντος, του κλάδου, των θεµελιωδών στοιχείων της εταιρείας
καθώς και η πορεία της µετοχής ιστορικά.

3.2 Τα Εργαλεία Και Οι Ορισµοί
3.2.1 Το υπόδειγµα DCF model
Ο βασικός τύπος το υποδείγµατος των προεξοφληµένων ταµειακών ροών είναι:

V=

!"#
(#%&)

+

!")
(#%&)

* +

!"+
(#%&)

, + ⋯+

!".%/0.
(#%1)2

Όπου:
•

V είναι η αξία που προκύπτει την χρονική στιγµή εφαρµογής του υποδείγµατος.

•

CFi είναι οι ταµειακές ροές προκύπτουν για την περίοδο i.

•

VRn (residual value) ορίζεται ως η υπολειµµατική αξία της εταιρείας κατά το
έτος n.

•

K είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο που εφαρµόζεται.

3.2.2 Οι Λειτουργικές και οι Ελεύθερες Ταµειακές Ροές
Οι λειτουργικές ταµειακές ροές (Operating Cash Flows) είναι τα ρευστά διαθέσιµα που
θα παραµείνουν στην επιχείρηση µετά την 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).
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Ο τύπος του υπολογισµού της λειτουργικής ταµειακής ροής είναι:
Λειτουργικές Ταµειακές Ροές (OCF) = EBIT (1-T) - Αποσβέσεις ± Μεταβολές στο
Κεφάλαιο Κίνησης
Όπου:
•

το EBIT (Earnings Before Interest Taxes) είναι τα κέρδη προ τόκων και φόρων.

•

οι αποσβέσεις ορίζονται ως οι µειώσεις της αξίας ενός περιουσιακού παγίου
λόγω φθοράς, λειτουργικής ή χρονικής, ή λόγω τεχνολογικής απαξίωσης.

•

το Κεφάλαιο Κίνησης ισούται µε τα Αποθέµατα + Διαθέσιµα και Χρεόγραφα Εισπρακτέες Απαιτήσεις - Πληρωτέες Απαιτήσεις.

•

το κεφάλαιο κίνησης επίσης ισούται µε την διαφορά του Κυκλοφορούντος
Ενεργητικού µείον των Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων.
Οι ελεύθερες ταµειακές ροές είναι η διαφορά µεταξύ των ταµειακών ροών από

λειτουργικές δραστηριότητες και των επενδύσεων σε µετρητά (Penman, 2001). Η
ελεύθερη ταµειακή ροή είναι ανεξάρτητη της µόχλευσης (Koller & Geodhart &
Wessels, 2005) και αποτελεί ένα καλό δείκτη της ικανότητας της εταιρείας να
δηµιουργεί

ταµειακά διαθέσιµα και κατ΄ επέκταση κέρδος. Εκφράζονται µε

µαθηµατικό τύπο ως:
Ελεύθερη ταµειακή ροή = EBIT(1-t) + Αποσβέσεις ± Μεταβολές στο Κεφάλαιο
Κίνησης - Δαπάνες Κεφαλαίου (CAPEX)
Όπως παρατηρείται, η Ελεύθερη Ταµειακή ροή ισούται µε την Λειτουργική µείον τις
δαπάνες κεφαλαίου και ισχύει ο παρακάτω τύπος:
FCF = OCF - CAPEX
Ως Δαπάνες Κεφαλαίου (CAPEX) ορίζονται οι κατηγορίες δαπανών, που
χρεώνονται στους λογαριασµούς φυσικών ή νοµικών προσώπων και αφορούν την
καταβολή τόκων, την αποπληρωµή δανείων και τις αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών
στοιχείων. Μια αρνητική τιµή των ελεύθερων ταµειακών ροών (FCF) δεν δηλώνει
απαραίτητα ασύµφορες δραστηριότητες της εταιρείας, αλλά πιθανώς η αρνητική τιµή
των ροών να οφείλεται σε συγκεκριµένη στρατηγική της εταιρείας ή σε ραγδαία
ανάπτυξη της επιχειρήσεις, καθώς πραγµατοποιεί µεγάλες επενδύσεις.

3.2.3 Το Υπόδειγµα Αποτίµησης Περιουσιακών Στοιχείων (CAPM)
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Το συγκεκριµένο υπόδειγµα χρησιµοποιείται ευρέως για τον υπολογισµό του κόστους
των ιδίων κεφαλαίων, δηλαδή της απαιτούµενης απόδοσης της µετοχής για έναν
επενδυτή. Ο τύπος του υποδείγµατος είναι:
Ε(ri)=rf+b(Rm-rf)
Όπου:
•

το Rf (Risk Free Rate) αποτελεί το επιτόκιο

µηδενικού κινδύνου.

Ουσιαστικά δεν υπάρχει επένδυση µε µηδενικό κίνδυνο, αλλά πρόκειται για
την απόδοση των κρατικών οµολόγων αφού οι πιθανότητες πτώχευσης µιας
χώρας είναι εξαιρετικά µικρές.
•

το b συµβολίζει τον συντελεστή beta και φανερώνει τον κίνδυνο που
εµπεριέχεται σε µία εταιρεία. Επίσης δηλώνει τον τρόπο µε τον οποίο θα
αντιδράσει µια µετοχή στις µεταβολές αγοράς, καθώς οι εταιρείες µε beta<1
είναι αµυντικογενείς και οι µεταβολές που υφίστανται οι µετοχές τους είναι
µικρότερες από τις µεταβολές της αγοράς. Στην περίπτωση που το Beta ισούται
µε 1 τότε οι µεταβολές το µετοχών ακολουθούν τις µεταβολές της αγοράς και
οι εταιρείες µε συντελεστή beta>1 είναι επιθετικογενείς και σχετικά ευάλωτες
καθώς οι µεταβολές των µετοχών είναι µεγαλύτερες από τις µεταβολές της
αγοράς.

•

το Rm συµβολίζει την συνολική απόδοση της αγοράς

•

και το (Rm-rf) ονοµάζεται Risk premium και αποτελεί την έξτρα απόδοση της
επένδυσης για την οποία επενδυτής είναι διατεθειµένος να εκτεθεί στο
συγκεκριµένο κίνδυνο.
Το CAPM είναι ένα θεωρητικό µοντέλο αποτίµησης της απόδοσης ενός

αξιογράφου ή χαρτοφυλακίου. Παρά την ευρέα αποδοχή του υποδείγµατος στον
επενδυτικό κόσµο, έχει δεχθεί έντονη κριτική µε αντιπροσωπευτική την ακόλουθη του
Roll (Roll, 1977). Ο Roll υποστηρίζει ότι η εγκυρότητα του µοντέλου του είναι
περιορισµένη, καθώς το πραγµατικό χαρτοφυλάκιο της αγοράς δεν είναι αναγνωρίσιµο
και εποµένως η θεωρία του CAPM δεν έχει στηριχτεί στο χαρτοφυλάκιο της αγοράς,
αλλά σε ένα χαρτοφυλάκιο ατελές που προσοµοιάζει το χαρτοφυλάκιο της αγοράς.

3.2.4 Μέσο Σταθµικό Κόστος Κεφαλαίου (WACC)
Το µέσο σταθµικό κόστος κεφαλαίου χρησιµοποιείτε για τον υπολογισµό του
επιτοκίου βάσει του οποίου θα πραγµατοποιηθεί η προεξόφληση των µελλοντικών
17

ροών της επιχείρησης. Πρακτικά το WACC αποτελεί τον σταθµικό µέσο όρο του
κόστους των διαφόρων πηγών χρηµατοδότησης της επιχείρησης, οπού οι σταθµίσεις
είναι τα ποσοστά συµµετοχής της κάθε πηγής στην σύνθεση κεφαλαίου (ΒασιλείουΗρειώτης, 2008).
Η µαθηµατική έκφραση του µέσου σταθµικού κόστους κεφαλαίου είναι η
παρακάτω :
𝑾𝑨𝑪𝑪 = 𝑹𝒆

𝑬
𝑫
+ 𝑹𝒅
(𝟏 − 𝒕)
𝑬+𝑫
𝑬+𝑫

Όπου:
•

το 𝑅@ συµβολίζει το κόστος Ιδίων Κεφαλαίων.

•

το 𝑅B συµβολίζει το κόστος Ξένων Κεφαλαίων.

•

το E εκφράζει το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων.

•

το D αναφέρεται στο σύνολο των ξένων Κεφαλαίων.

•

το t είναι ο φορολογικός συντελεστής.

3.2.5 Υπολειµµατική Αξία της Εταιρείας (Residual Value)
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η διαδικασία της αποτίµησης πραγµατοποιείται για ένα
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Αν η επιχείρηση συνεχίσει την δραστηριότητα της
και µετά την λήξη της διαδικασίας της αποτίµησης, είναι κατανοητό πώς προκύπτει
µια εναποµείνουσα αξία που θα πρέπει να συνυπολογιστεί. Η συγκεκριµένη αξία είναι
γνωστή ως υπολειµµατική αξία.
Ο υπολογισµός της υπολειµµατικής αξίας εµπεριέχει τα στοιχεία του κινδύνου
και της αβεβαιότητας. Απαιτείται εµπειρία και γνώση από τον αναλυτή ώστε να
εκτιµήσει εύστοχα το ποσό της υπολειµµατικής αξίας, αφού τυχόν υπερεκτίµηση ή
υποεκτίµηση της θα έχει αντίκτυπο στην παρούσα αξία της εταιρείας.
Η υπολειµµατική αξία δίδεται από τον ακόλουθο τύπο:
𝑹𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍 𝑽𝒂𝒍𝒖𝒆 =

𝑪𝑭𝒕 ∗ 𝒈
𝒓−𝒈

Όπου:
•

το 𝐶𝐹O ισούται µε τις ταµειακές ροές του τελευταίου έτους

•

το r είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο

•

το g συµβολίζει τον ρυθµό ανάπτυξης της εταιρείας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
4.1 Το Παγκόσµιο Οικονοµικό Περιβάλλον
Λόγω της έντονης εξαγωγικής δραστηριότητας που εµφανίζει η εξεταζόµενη εταιρεία,
κρίνεται απαραίτητη η πλήρης σκιαγράφηση των παγκόσµιων οικονοµικών συγκυριών
που επικρατούν. Στο παρόν κεφάλαιο αναλύεται διεξοδικά το παγκόσµιο και εγχώριο
οικονοµικό περιβάλλον, στο οποίο δραστηριοποιούνται συνολικά οι επιχειρήσεις,
καθώς και η εξειδικευµένη περιγραφή της αγοράς και του κλάδου του καπνού. Η
εταιρεία Καρέλιας πραγµατοποιεί εξαγωγές σε 65 χώρες, εντός και εκτός της Ευρώπης.
Βάσει της τελευταίας έκθεση του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου για την
πορεία της παγκόσµιας οικονοµίας, παρουσιάζεται παγκόσµια ανάπτυξη της τάξεως
3,1%, 3,5% και 3,6% για τα έτη 2016, 2017 και 2018 αντίστοιχα, ενώ η Ευρωπαϊκή
οικονοµία εκτιµάται να διατηρήσει τον ρυθµό ανάπτυξης του 2016, στο 2%. Την ίδια
στιγµή το ισοζύγιο προβλέπεται να παραµείνει οριακά σταθερό.
Η πολιτική αβεβαιότητα, όπως οι επερχόµενες εκλογές σε αρκετές Ευρωπαϊκές
πόλεις και η ασάφεια των µελλοντικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την
Μεγάλη Βρετανία, αναµένεται να αποτελέσουν τροχοπέδη στην παραγωγικότητα της
Ευρωζώνης, οπού η ανάπτυξη προβλέπεται να φτάσει το 1,7% µέσα στο 2017 και το
1,6% το 2018. Το δεύτερο εξάµηνο του 2016 η ισχυρή ώθηση της ζήτησης και
συγκεκριµένα στον κλάδο των επενδύσεων, είχε ως αποτέλεσµα σηµαντικές
βελτιώσεις στον τοµέα της µεταποίησης και του εµπορίου οι οποίοι ήταν ασθενείς το
2015 και στις αρχές του 2016.
Οι παράγοντες που συνετέλεσαν προς αυτή την εξέλιξη είναι η σταδιακή
παγκόσµια ανάκαµψη στον κλάδο των επενδύσεων, η υποστήριξη από τον
κατασκευαστικό και τον κλάδο του real estate της Κίνας και οι έντονες επιρροές από
την άνοδο των τιµών των εµπορευµάτων (I.M.F, 2017).
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι δείκτες του Ακαθάριστου Εθνικού
Προϊόντος (Real G.D.P.), του Δείκτη Τιµών Καταναλωτή (Consumer Prices), του
Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών (Curent Account Balance) και του δείκτη της
Ανεργίας (Unemployment) για περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία.
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Πίνακας 4.1: Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία των Ευρωπαϊκών Χωρών

Πηγή : IMF

Πιο συγκεκριµένα, κατά την επόµενη διετία προβλέπεται ανάπτυξη άνω του
1,5% για την οικονοµία της Γερµανίας, 0,8% για την οικονοµία της Ιταλίας, άνω του
2,1% για την Ισπανία και για την Γαλλία περίπου 1,5%.
Επίσης σταθερή παρέµεινε η ανάπτυξη για την οικονοµία του Ηνωµένου
Βασιλείου, όπου οι δαπάνες αποδείχτηκαν ελαστικές µετά το δηµοψήφισµα του
Ιουνίου του 2016 υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Brexit). Η
Αγγλική οικονοµία αν και αποδείχθηκε δυνατότερη των προσδοκιών, όσον αφορά τις
επιδράσεις που δέχθηκε λόγω της απόφασης εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μερικές από τις επιπτώσεις αυτές είναι η µείωση της αγοραστικής δύναµης, ως
επακόλουθο της υποτίµησης της λίρας και η σύµπτυξη του κλάδου των
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, λόγω των εµποδίων που θα προκύψουν στον κλάδο
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του εµπορίου και τη µετανάστευση. Στην υπόλοιπη Ευρώπη όπως και σε άλλες
ανεπτυγµένες οικονοµίες ο ρυθµός της δραστηριότητας εκτιµάται να επιταχυνθεί.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα προβλέπεται η ανάκαµψη της
Ρωσικής οικονοµίας για τα επόµενα δύο έτη µε ποσοστό 1,4%, η οποία συνοδεύεται
από πτώση του δείκτη τιµών, ενώ αναµένεται η βελτίωση του ισοζυγίου συναλλαγών.
Η αγορά της Ρωσίας αποτελεί µία εκ των µεγαλύτερων αγορών παγκοσµίως και έχει
ιδιαίτερη σηµασία για την πορεία της εταιρείας, αφού δραστηριοποιείται σε αυτήν τα
τελευταία χρόνια.
Πίνακας 4.2 : Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης

Πηγή:IMF

Οι πετρελαιοπαραγωγικές χώρες της Μέσης Ανατολής σαν σύνολο,
παρουσίασαν ανάπτυξη της τάξεως του 4% για το έτος 2016, ενώ προβλέπεται. Ο
πληθωρισµός εκτιµάται να ανέβει πάνω από 1%, ενώ προβλέπεται βελτίωση του
ισοζυγίου για τα επόµενα δύο έτη, γεγονός που σηµατοδοτεί την βελτίωση των
εξαγωγών του κλάδου του πετρελαίου.
Πίνακας 4.3: Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Της Μέσης Ανατολής

Πηγή: IMF
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Σε αντίθεση µε τις πετρέλαιοπαραγωγικές χώρες της Μέσης Ανατολής, για τις
οποίες παρατηρείται µείωση του ρυθµού ανάπτυξης για τα δυο επόµενα έτη, στις χώρες
της Υποσαχάριας Αφρικής προβλέπεται ανάπτυξη του 1,9% για το 2018, ενώ ο δείκτης
τιµών καταναλωτή είναι πολύ υψηλός . Η συγκεκριµένες αγορές παίζουν σηµαντικό
ρόλο στην πορεία της εταιρείας, καθώς ένα µεγάλο ποσοστό των κερδών εξωτερικού
προέρχεται από εκείνες τις περιοχές.
Πίνακας 4.4: Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Των Αφρικανικών Χωρών

Πηγή:IMF

Από χρηµατοοικονοµικής σκοπιάς οι µακροπρόθεσµες αποδόσεις σε βασικές
χώρες της ζώνης του ευρώ παραµένουν χαµηλές, συµβάλλοντας έτσι στην διατήρηση
του ευνοϊκού παγκόσµιου κλίµατος (IBRD, 2017).
Συνοπτικά, οι παγκόσµιες οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν είναι θετικές,
εµφανίζοντας άνοδο του διεθνούς εµπορίου, αλλά και εύκολη πρόσβαση στις
χρηµαταγορές. Επίσης παρουσιάζει άνθηση το σύνολο των εισαγωγών, τόσο σε
παγκόσµιο επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο των ανεπτυγµένων αγορών.
Θετικά είναι τα στοιχεία των Ευρωπαϊκών χωρών, µε θετική εξέλιξη την
αντίσταση της Μεγάλης Βρετανίας στις πιέσεις που δέχτηκε, µετά την απόφαση της
για έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης ανάπτυξη παρουσιάζουν οι
ενεργόπαραγωγικές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και οι πετρελαιοπαραγωγικές
χώρες της Μέσης Ανατολής και της Υποσαχάριας Αφρικής µε τις πρώτες να
παρουσιάζουν µειωµένο ρυθµό ανάπτυξης.
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4.2 Το Ελληνικό Οικονοµικό Περιβάλλον
Από το 2008, η οικονοµία της Ελλάδας έχει απωλέσει πάνω από το 25% του Α.Ε.Π.
της, λόγω της µείωσης της εγχώριας ζήτησης, µέσω του περιορισµού τόσο της
κατανάλωσης όσο και των επενδύσεων. Εποµένως, η επιβίωση πολλών επιχειρήσεων
σε µεγάλο βαθµό καθορίστηκε από την ικανότητά τους να στραφούν στην εξωτερική
ζήτηση για να καλύψουν το κενό της ζήτησης στην εγχώρια αγορά. Τα
µακροοικονοµικά στοιχεία καταδεικνύουν µία αύξηση των εξαγωγών, κυρίως των
αγαθών, αφού το πραγµατικό Α.Ε.Π. αναµένεται να αυξηθεί κατά 2,1% για το 2017
και 2,5% για το 2018 (Τράπεζα της Ελλάδος, 2017).
Οι επενδύσεις και η καταναλωτική ζήτηση θα επιδεινώσουν το ισοζύγιο της
Ελληνικής οικονοµίας, η βελτίωση των υπηρεσιών και οι καθαρές εξαγωγές
αναµένεται να συµβάλλουν καταλυτικά για την ανάπτυξη του 2017 και του 2018.
Επιπλέον αναµένεται περαιτέρω βελτίωση της απασχόλησης για το 2017, ενώ
προβλέπεται η επανεµφάνιση του πληθωρισµού λόγω της αύξησης των τιµών της
ενέργειας, της αύξησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης και των δασµών επιλεγµένων
προϊόντων. Οι κίνδυνοι που παρατηρούνται σχετίζονται κυρίως µε την αβεβαιότητα
σχετικά µε την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του προγράµµατος στήριξης του
Ευρωπαικού Μηχανισµού Σταθερότητας (ESM) και από τους εξωτερικούς
παράγοντες, όπως διεθνείς γεωπολιτικές και οικονοµικές εντάσεις (IMF, WEO 2017).
Σε χρηµατοοικονοµικό επίπεδο, οι αποδόσεις των Ελληνικών δεκαετών
οµόλογων έχουν µειωτικές τάσεις από το 2016 και µετά, µε το ποσοστό να κυµαίνεται
κοντά στο 5%, αντικατοπτρίζοντας τη σταθερότητα της ελληνικής οικονοµίας.

Διάγραµµα 4.1: Η Απόδοση Του 10ετούς Ελληνικού Κρατικού Οµολόγου
Πηγή : Bloomberg
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Χαρακτηριστική είναι η ανοδική τάση που εµφανίζεται κατά το 2015, η οποία
οφείλεται στην καθυστέρηση της αξιολόγησης του Ελληνικού προγράµµατος
στήριξης, µε αποκορύφωµα την διενέργεια του δηµοψηφίσµατος από την Ελληνική
κυβέρνηση, γεγονός που φοβίζει τους επενδυτές µε αποτέλεσµα η απόδοση του
Ελληνικού δεκαετούς οµολόγου να αγγίξει το ποσοστό του 15%. Οµοίως επέδρασσε η
καθυστέρηση της αξιολόγησης το 2016, έχοντας όµως πιο ήπια αποτελέσµατα, αφού
η αύξηση δεν ξεπέρασε το 13%.
Εξετάζοντας τον Γενικό Δείκτη τιµών του Χρηµατιστήριου Αξιών Αθηνών
κυµαίνεται στις 822 µονάδες, ενώ ενδεικτικά την 31η Ιουλίου 2017 πραγµατοποιήθηκε
όγκος συναλλαγών της τάξεως των 179.757.146.

Διάγραµµα 4.2: Ο Γενικός Δείκτης Του Χ.Α.Α.
Πηγή : Capital.gr

Η τάση του γενικού δείκτη παρουσιάζεται καθοδική από το καλοκαίρι του
2014, η οποία συνεχίζεται µέχρι και το πρώτο τρίµηνο του 2016, περίοδος προσωρινής
ανάκαµψης µέχρι το καλοκαίρι του ίδιου έτους, όπου παρατηρείται µια µικρή πτώση,
πριν τη σταθεροποίηση και την άνοδο του δείκτη έως το καλοκαίρι του 2017. Άξιο
προσοχής αποτελεί το γεγονός, ότι οι διακυµάνσεις του γενικού δείκτη του
χρηµατιστηρίου, ακολουθούν και αντικατοπτρίζουν τις πολιτικές εξελίξεις της χώρας.
Συγκεκριµένα το καλοκαίρι του 2014 παρατείνεται η ολοκλήρωση της
αξιολόγησης του Ελληνικού προγράµµατος στήριξης και ξεκινούν τα σενάρια περί
επικείµενης βουλευτικής εκλογικής διαδικασίας τους επόµενους µήνες. Ο Γενικός
Δείκτης έπεσε κάτω από το ψυχολογικό όριο των 1000 µονάδων βάσεις και η
ανασφάλεια που επικρατεί στους επενδυτές αντικατοπτρίζεται µε χαµηλό όγκο
συναλλαγών ο οποίος δεν ξεπερνά, εκτός ολίγων εξαιρέσεων, το φράγµα των
600.000.000 συναλλαγών. Η διαδικασία διεξαγωγής δηµοψηφίσµατος και η
ανασφάλεια που επικράτησε, λόγω των πολιτικών γεγονότων επηρέασαν αρνητικά το
κλίµα της αγοράς και ο γενικός δείκτης έφτασε σε ιστορικό χαµηλό σπάζοντας το
φράγµα των 500 µονάδων βάσης, κατά τη διάρκεια του πρώτου τριµήνου του 2016.
24

Αναφορικά το υπόλοιπο έτος του 2016 και το πρώτο εξάµηνο του 2017, ο
γενικός δείκτης παρουσιάζει σταθεροποιητικές µε ελαφρώς ανοδικές τάσεις,
σηµατοδοτώντας αλλαγή κλίµατος στην οικονοµία, όπως παρουσιάζονται και στον
παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 4.5: Οι Δείκτες της Ελληνικής Οικονοµίας

Πηγή: Trading Economics

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο δείκτης των επιτοκίων και ο δείκτης του δηµόσιου
χρέους σε σχέση µε το Α.Ε.Π. της χώρας. Συγκεκριµένα, τα επιτόκια των τραπεζών
εµφανίζουν µειωτικές τάσεις από το 2012, ενώ από το 2016 είναι µηδενικά,
προσφέροντας χρηµατοδότηση της αγοράς. Το δηµόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 1,6%
κατά την διάρκεια του 2016, αγγίζοντας το ποσοστό του 179% του Α.Ε.Π., λόγω των
παρεκκλίσεων που αναφέρθηκαν άνωθεν.
Καταληκτικά, η Ελληνική οικονοµία µετά από µακρά περίοδο ύφεσης
επιδεικνύει σηµάδια ανάπτυξης για τα επόµενα δύο. Οι τοµείς των εξαγωγών, της
ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων αποτελούν εργαλεία προς αυτή την
κατεύθυνση, ενώ τα µηδενικά επιτόκια θα βοηθήσουν στη χρηµατοδότηση της αγοράς.
Τροχοπέδη στην ανάπτυξη αποτελεί ο υψηλός δείκτης ανεργίας, το αρνητικό εµπορικό
ισοζύγιο και η αύξηση του δηµόσιου χρέους, η οποία δεν παρουσιάζεται ιδιαίτερα
ανησυχητική λόγω της σταθεροποίησης της. Ωστόσο καθώς αποδεικνύεται οι πολίτικες
εξελίξεις επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό την πορεία του χρηµατιστήριου.

4.3 Ο Κλάδος Της Καπνοβιοµηχανίας Παγκοσµίως
Η αγορά προϊόντων καπνού αποτελεί µία από τις πιο κερδοφόρες αγορές παγκοσµίως.
Οι πωλήσεις λιανικής τσιγάρων για το έτος του 2016 έφτασαν 698,5 δισεκατοµµύρια
δολάρια, τα οποία αντιστοιχούν σε πωλήσεις άνω των 6.6 τρις εκατοµµυρίων
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τσιγάρων, ενώ παρουσιάστηκε πτώση της τάξης του 1,4% σε σχέση µε το 2015. Οι
προβλέψεις αναφέρουν έως το 2019 αύξηση της αξίας της αγοράς καπνού κατά 29%.
Η κατανάλωση τσιγάρων αυξάνεται κυρίως σε χαµηλού και µεσαίου εισοδήµατος
χώρες, ενώ παρατηρείται µείωση στις χώρες µε υψηλότερο εισόδηµα.
Γράφηµα 4.1: Η Αγορά Καπνού ανά Περιοχή

Πηγή : Euromonitor International

Συγκεκριµένα παρατηρείται µετατόπιση των πωλήσεων από τις αναπτυγµένες
χώρες, όπως της Δυτικής Ευρώπης, λόγω της µείωσης της ζήτησης , αλλά και λόγω της
εφαρµογής περιοριστικών κανονισµών από τις κυβερνήσεις της. Η δραστηριότητα των
εταιρειών επικεντρώνεται κυρίως σε αναδυόµενες αγορές, όπως αυτές της Ασίας και
της Αφρικής, οπού οι εταιρείες επωφελούνται από το χαλαρό ρυθµιστικό περιβάλλον
που επικρατεί. Χαρακτηριστικά οι πωλήσεις τσιγάρων αυξήθηκαν για την περίοδο
2000-2014 στην περιοχή του Ασιατικού Ειρηνικού, της Μέσης Ανατολής και της
Αφρικής, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές παρατηρείται µείωση.
Ενώ η αγορά προϊόντων καπνού, εξαπλώνετε σε νέες περιοχές ο κλάδος της
καπνοπαραγωγής κυριαρχείται από πέντε εταιρείες. Όπως φαίνεται από το ακόλουθο
γράφηµα πρώτη στη λίστα των εταιρειών είναι η China National Τobacco Corporation
(CNTC), η οποία αποτελεί ιδιοκτησία της Κινεζικής κυβέρνησης και είναι ο
µεγαλύτερος παραγωγός τσιγάρων σε παγκόσµιο µέγεθος µε ποσοστό 42% της
παγκόσµιας παραγωγής.
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Γράφηµα 4.2: Το Μερίδιο Της Παγκόσµιας Αγοράς Καπνού

Πηγή: Euromonitor international

Δεύτερη είναι η εταιρεία της Philip Morris International (PMI), ηγέτης της
Ελληνικής αγοράς καπνού. Διαχειρίζεται το 14% της παγκόσµιας αγοράς και αποτελεί
µια από τις πιο κερδοφόρες εταιρείες στον κόσµο. Στην συνέχεια ακολουθούν η British
American Tobacco (BAT), η οποία δραστηριοποιείται σε πάνω από 200 χώρες και το
71% των πωλήσεων το πραγµατοποιεί σε αναδυόµενες αγορές, η Japan Tobacco
International (JTI) µέτοχος της οποίας αποτελεί η Ιαπωνική κυβέρνηση µε ποσοστό
33% και η Imperial Tobacco Group, η οποία αποτελεί Βρετανικών συµφερόντων και
έχει παρουσία άνω των 160 αγορών.
Κίνδυνος του κλάδου αποτελεί, η εφαρµογή ενός αυστηρότερου πλαισίου από
τις ανεπτυγµένες χώρες. Αντιπροσωπευτική είναι η κίνηση της αποποµπής των
καπνοβιοµηχανιών από τον οργανισµό των Ηνωµένων Εθνών (UN). Ενώ στο ίδιο
πνεύµα κινείται και ο Όµιλος της Παγκόσµιας Τράπεζας (WBG), η οποία στο πλαίσιο
του προγράµµατος καταπολέµησης του καπνίσµατος, προτίθεται να βοηθήσει τις
κυβερνήσεις στην διαµόρφωση ενός σκληρότερου φορολογικού καθεστώτος για τα
συγκεκριµένα προϊόντα, όπως και την δηµιουργία εµποδίων στην διακίνηση τους
(WBG, 2017).
Λόγω της σκληρής φορολόγησης όπως είναι αναµενόµενο, διογκώνεται ένα
διαχρονικό πρόβληµα στο εµπόριο τσιγάρων, το όποιο είναι το λαθρεµπόριο. Σύµφωνα
µε την υπηρεσία OLAF της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µόνο στα τελωνεία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατασχέθηκαν περισσότερα από 140 εκατοµµύρια τσιγάρα.
Επίσης κίνδυνο αποτελεί η αγορά των ατµησθέντων προϊόντων. Η νέα αγορά
των συγκεκριµένων προϊόντων είναι συνεχώς αναπτυσσόµενη, καθώς η αξία της για
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το έτος 2015 έφτασε τα 8 δισεκατοµµύρια δολάρια από 3 δισεκατοµµύρια που
σηµείωσε το 2008, µε τις προβλέψεις να φτάνουν τα 20 δις το 2020.
Από επενδυτικής σκοπιάς o κλάδος της καπνοβιοµηχανίας αποτελεί
παραδοσιακά την επιλογή των επενδυτών, λόγω των µεγάλων αποδόσεων που
προσφέρει. Στο επόµενο διάγραµµα συγκρίνεται ο δείκτης Price Returns της
παγκόσµιας οικονοµίας µε τον ίδιο δείκτη του κλάδου του καπνού.

Διάγραµµα 4.3: Ο Δείκτης Price Returns Του Κλάδου
Πηγή:

MSCI
Όπως παρατηρείται από το παραπάνω διάγραµµα, η απόδοση του

συγκεκριµένου κλάδου για τα τελευταία 15 χρόνια είναι η διπλάσια της απόδοσης της
αγοράς, µε σχεδόν σταθερή αυξητική τάση. Παρόλο της υψηλής απόδοσης που ήδη
υπάρχει,

προβλέπεται υψηλό περιθώριο αύξησης, λόγω της επέκτασης του σε

καινούργιες αγορές. Προβληµατισµό στις εταιρείες του κλάδου δηµιουργεί η τάση των
ηθικών επενδυτών, δηλαδή οι επενδυτές που αρνούνται να επενδύσουν στο
συγκεκριµένο κλάδο λόγω ηθικών αντιρρήσεων.
Συνοπτικά, o κλάδος του καπνού παγκοσµίως αποτελεί µια από τις επιλογές
των επενδυτών, λόγω της συνεχώς αυξανόµενης αγοράς, που επικεντρώνεται σε
αναπτυσσόµενες και αναδυόµενες οικονοµίες, αλλά και των καλών αποδόσεων που
προσφέρει. Αποτελεί µια αγορά 700 δισεκατοµµυρίων δολαρίων, η οποία παρουσιάζει
νέες ευκαιρίες µε τη δηµιουργία νέων προϊόντων. Οι κίνδυνοι που παρουσιάζονται για
τον κλάδο συνοψίζονται στην µεγέθυνση του λαθρεµπορίου, στο ισχυρό ρυθµιστικό
πλαίσιο των αναπτυγµένων χωρών µε επιβολή αυστηρών κανόνων και υψηλής
φορολογίας, την εξάπλωση της νέας αγοράς του ατµού και την τάση των ηθικών
επενδυτών.
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4.4 Ο Κλάδος Της Καπνοβιοµηχανίας Στην Ελλάδα
4.4.1 Ιστορικά Στοιχεία Του Κλάδου
Ιστορικά, το φυτό του καπνού είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε την σύγχρονη ιστορία
της Ελλάδος. Ο κλάδος της επεξεργασίας και της εµπορίας του καπνού συνετέλεσε
στην ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θράκης, συνέβαλε στην
διαµόρφωση νέων κοινωνικών τάξεων και πυροδότησε κύµα πολιτικών εξελίξεων της
Ελλάδος. Μετά την προσάρτηση της Θράκης και της Μακεδονίας στην Ελληνική
επικράτεια το 1912 και τα προσφυγικά κύµατα που δηµιούργησε η Μικρασιατική
Καταστροφή προς την Ελλάδα, η εργασία στον τοµέα του καπνού έπαιξε καταλυτικό
ρόλο στην ενσωµάτωση των µαζών.
Χαρακτηριστικό είναι το παρακάτω απόσπασµα από τα πρακτικά της Βουλής
του 1946: «Εάν δεν υπήρχε ο καπνός, δε θα ήτο δυνατόν να αντιµετωπιστεί το
δηµογραφικό πρόβληµα, το οποίον προέκυψεν µετά την Μικρασιατικήν συµφοράν. Ο
εποικισµός της Μακεδονίας και της Θράκης κατά το 1922, εστηρίχθη µόνο εις τον
καπνόν». Παράλληλα, ο κλάδος της εµπορίας του καπνού επηρέασε τον τοµέα της
αισθητικής της εποχής, καθώς αποτελούνταν από επιφανή άτοµα της αστικής τάξης
µε ισχυρή κοινωνική επιρροή. Η αισθητική αυτή εκφράστηκε µέσω της αρχιτεκτονικής
των καπναποθηκών, των µεγάρων των καπνεµπόρων και των διαφηµιστικών σηµάτων
(Φλεβάρης & Ρεντετζή, 2014).
Είναι κατανοητή λοιπόν η ισχυρή επιρροή που εµφανίζουν τα προϊόντα καπνού
στην Ελληνική κοινωνία, ενώ δεδοµένου ότι η εταιρεία ιδρύθηκε το 1888, βάσει των
παραπάνω θα µπορούσε να θεωρηθεί αναπόσπαστο κοµµάτι της σύγχρονης Ελληνικής
ιστορίας.

4.4.2 Ο Κλάδος Στην Ελλάδα
Ο κλάδος της καπνοβιοµηχανίας στην Ελλάδα απαρτίζεται από αµιγώς εισαγωγικές
εταιρείες προϊόντων καπνού και από εγχώριες µεταποιητικές βιοµηχανίες. Στην
κατηγορία των εισαγωγικών εταιρειών ανήκουν η British American Tobacco Hellas, η
Imperial Tobacco Hellas και η Japan Tobacco International Hellas, οι οποίες αποτελούν
θυγατρικό τµήµα των κορυφαίων πολυεθνικών καπνοβιοµηχανιών στον κόσµο. Οι
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καπνοβιοµηχανίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα αποτελούνται από την
Καπνοβιοµηχανία Καρέλιας Α.Ε., την Philip Morris International και την ΣΕΚΑΠ Α.Ε.
Ειδικότερα, οι αµιγώς καπνοβιοµηχανικής δραστηριότητας εταιρείες στο
σύνολό τους παρήγαγαν για το 2015 προϊόντα αξίας 535 εκατοµµύριων ευρώ,
σηµειώνοντας αύξηση κατά 21,31% µε τον αριθµό εργαζοµένων να φτάνει το ύψος
των 1790 ατόµων. Εκτός από την αύξηση της δραστηριότητας ο συγκεκριµένος κλάδος
τα τελευταία έτη εµφανίζει ισχυρό εξαγωγικό χαρακτήρα, όπως φαίνεται και στο
διάγραµµα που ακολουθεί.

Διάγραµµα 4.4: Το Εξαγωγικό Ισοζύγιο Του Κλάδου (εκφρασµένο σε εκατοµµύρια ευρώ)
Πηγή: Eurostat, ΕΛΣΤΑΤ

Όπως φαίνεται κατά την περίοδο 2004-2015, οι εξαγωγές εµφανίζουν αυξητική
τάση, τόσο σε απόλυτα νούµερα όσο και στον δείκτη του ισοζυγίου. Ειδικότερα το
2015 οι εισαγωγές σηµείωσαν ρεκόρ δωδεκαετίας στα 282 εκατοµµύρια ευρώ
σηµειώνοντας αύξηση 28,77%, ενώ και ο δείκτης του ισοζυγίου σηµείωσε τη µέγιστη
τιµή του στα 95 εκατοµµύρια ευρώ.
Σε επίπεδο µεριδίου αγοράς, ξεκάθαρη είναι ηγετική θέση που κατέχει στην
αγορά η εταιρεία Philip Morris International µε ποσοστό του 39% και ακολουθεί η
εταιρεία Japan Tobacco International κατέχοντας ποσοστό αγοράς 17%. Στην τέταρτη
θέση βρίσκεται η εταιρεία Καρέλιας µε 13%, ενώ το µικρότερο ποσοστό πωλήσεων
κατέχει η έτερη Ελληνική καπνοβιοµηχανία ΣΕΚΑΠ.
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Γράφηµα 4.3: Το Μερίδιο της Ελληνικής Αγοράς Καπνού

Πηγή:Euromonitor International

Λόγω της διαφορετικής δραστηριότητας που εµφανίζουν οι εισαγωγικές
εταιρείες καπνού και της διαφορετικής διάρθρωσης και µεγέθους της εταιρείας Philip
Morris International, βασική ανταγωνιστική εταιρεία είναι η Σεκάπ Α.Ε. Ενδεικτικά,
το Σύνολο Ενεργητικού της εταιρείας P.M.I. για το έτος χρήσης του 2016, ανέρχεται
στο ποσό των 36,851 δισεκατοµµυρίων δολαρίων, το ποσό των Ιδίων Κεφαλαίων για
το ίδιο έτος ανέρχεται στα 12,688 δισεκατοµµύρια δολάρια, ενώ τα Ταµειακά
Διαθέσιµα και Ισοδύναµα αντιστοιχούν στο ποσό των 4,239 δισεκατοµµύρια δολάρια.
Η εταιρεία Σεκάπ Α.Ε. για την χρήση του 2016 παρουσίασε Σύνολό
Ενεργητικού ύψους 57.300.875,72 ευρώ, µε το ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων να φτάνουν
το ποσό των 121.455.226.ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 85.242.640 ευρώ
αποτελούν το αποθεµατικό της εταιρείας και το ποσό των 36.212.586 το Μετοχικό
Κεφάλαιο. Η εταιρεία για τη χρήση 2016 παρουσίασε ζηµίες αξίας 193.041 ευρώ, µε
τον Κύκλο Εργασιών να φτάνει 85.021.025 ευρώ, ενώ παρουσίασε µείωση του ΕΒΙΤ
κατά 67,31% σε σχέση µε το 2015, καθώς φτάνοντας το ποσό των 497.979 ευρώ.
Καταληκτικά, ο κλάδος της καπνοβιοµηχανίας στην Ελλάδα εµφανίζει συνεχή
αύξηση των εξαγωγών και απαρτίζεται από τρεις εταιρείες µε την ηγετική θέση στην
αγορά να καταλαµβάνει η πολυεθνική εταιρεία της P. M. I., η οποία λόγω της µεγάλης
διαφοράς δυναµικότητας δεν αποτελεί άµεσο ανταγωνιστή της εταιρείας. Αντίθετα, η
εταιρεία Σεκάπ Α.Ε. αποτελεί την δεύτερη καπνοβιοµηχανία µε έδρα στην Ελλάδα,
καταλαµβάνει το µικρότερο ποσοστό πωλήσεων στην Ελληνική αγορά, είναι
µικρότερης δυναµικότητας σε σχέση µε την Καπνοβιοµηχανία Καρέλιας Α.Ε., ενώ η
χρήση του 2016 εµφανίζεται προβληµατική καταγράφοντας ζηµίες, µείωση του
Κύκλου Εργασιών και των Κερδών προ Φόρων και Επενδυτικών Αποτελεσµάτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑΣ Α.Ε.
5.1 Η Εταιρεία Καπνοβιοµηχανία Καρέλιας Α.Ε.
5.1.1 Το Προφίλ Της Εταιρείας
Η Καπνοβιοµηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. είναι Ανώνυµη Εταιρεία, εισηγµένη στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών και εγκατεστηµένη στην Ελλάδα, η οποία ιδρύθηκε το 1888
και δραστηριοποιείται στην παραγωγή και χονδρικό εµπόριο προϊόντων καπνού. Η
έδρα της Εταιρείας είναι στο Ασπρόχωµα Καλαµάτας, επί της Λεωφόρου Αθηνών, ενώ
τα υποκαταστήµατα της στεγάζονται στην πόλη της Αθήνας (Μέγαρο Καρέλιας) και
της Θεσσαλονίκης, στην οδό Μοναστηρίου. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας
είναι «www.karelia.gr».
Ο όµιλος αποτελείται από την µητρική εταιρεία Kαπνοβιοµηχανία Καρέλια
Α.Ε., την Meridian Α.Ε., την Karelia Tobacco Company (UK) LTD, την Karelia
Bulgaria EOOD, την G.K Distributors EOOD, την Karelia Tutun Ve Ticaret A.s., την
Karelia Belgium S.A.R.L. και την Καρέλια Επενδυτική Α.Ε., µε ποσοστό συµµετοχής
άνω του 85% όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 5.1: Η Σύνθεση Του Οµίλου Καρέλιας

Πηγή: Οικονοµική Έκθεση Καρέλιας

Αντικείµενο της µητρικής εταιρείας αποτελεί η αποκλειστική µεταποίηση και
εµπορία προϊόντων καπνού. Τα σήµατα που παράγει είναι στο σύνολο 10 και είναι τα:
o George Karelias And Sons
o Karelia Slims
o Ome
o Karelia Blue
o Oriental Mist
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o American Legend
o Leader
o Rex
o ΚΑΡΕΛΙΑ
Οι πωλήσεις των τσιγάρων της εταιρείας έφτασαν το ποσό των 646,74
εκατοµµυρίων ευρώ για το 2016, έναντι 659,20 εκατοµµυρίων για το έτος του 2015,
ενώ ο όγκος πωλήσεων των προϊόντων λεπτοκοµµένου καπνού εξακολούθησε να
σηµειώνει άνοδο. Επίσης, δηµιουργεί αξία ενισχύοντας την οικονοµία, µέσω του
δικτύου διάθεσης και διανοµής των προϊόντων της, στην Ελληνική αγορά και σε
περισσότερες από 65 αγορές διεθνώς. Ειδικότερα στη διάρκεια του 2016, από τη
δραστηριότητα της εταιρείας πραγµατοποιήθηκε εισροή συναλλάγµατος, ύψος 175
εκατοµµυρίων ευρώ.
Συµβάλλει σηµαντικά στην κοινωνική ευηµερία καταβάλλοντας υψηλούς
φόρους στο κράτος, διανέµοντας µέρισµα στους µετόχους της, παρέχοντας ένα υγιές
περιβάλλον εργασίας για το προσωπικό της και στηρίζοντας τις τοπικές κοινωνίες όπου
δραστηριοποιείται. Συγκεκριµένα, για το έτος 2016 κατέβαλε στους δηµόσιους φορείς,
εισφορές ύψους 539 εκατοµµυρίων ευρώ.
Χαρακτηριστική είναι η ευαισθησία που επιδεικνύει η εταιρεία για το
ανθρώπινο δυναµικό της, τους συνεργάτες της και την τοπική κοινωνία, αφού
θεωρείται από την διοίκηση ότι αποτελούν την κινητήριο δύναµή της. Η εταιρεία
απασχολεί 478 άτοµα προσωπικό, από τις οποίες το 28% είναι γυναίκες, Πιο
συγκεκριµένα, τα τελευταία έτη η διοίκηση της επιχείρησης έχει αυξήσει τα ποσά́ των
έκτακτων παροχών προς τους εργαζόµενους σε επίπεδο άνω των τριών εκατοµµυρίων
ευρώ́. Επίσης, χρηµατοδοτεί κοινωνικές δράσεις, όπως πολιτιστικές και εκπαιδευτικές.
Η έντονη κοινωνική ευθύνη που επιδεικνύει εταιρεία συσσωρεύεται στις
επιχειρηµατικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της.

5.1.2 Οι Επιχειρηµατικές Αρχές της Εταιρείας
Σηµαντικό ρόλο για µια µερίδα επενδυτών παίζει και το ηθικό αποτύπωµα της
εταιρείας το οποίο αποτυπώνεται στις αρχές που διέπουν τη λειτουργία της, οι οποίες
µεταφέρονται αυτούσιες παρακάτω.
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«Η Καπνοβιοµηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ έχει αναλάβει τη δέσµευση να τηρεί τις
υψηλότερες ηθικές αρχές, σε κάθε της έκφανση. Κάθε τοµέας της επιχείρησής µας
διαπνέεται από αυτές τις εταιρικές αρχές, ιδιαιτέρως εις ό,τι αφορά τους εργαζόµενους
και τους πελάτες µας, καθώς επίσης την κοινότητα και το περιβάλλον στο πλαίσιο των
οποίων δραστηριοποιούµεθα.
Εφαρµόζουµε πολιτική ίσων ευκαιριών για όλους τους εργαζοµένους µας,
ανεξαρτήτως φύλου, πεποιθήσεων, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής. Σε αυτή τη βάση,
δηµιουργήσαµε ένα κλίµα ανοιχτής επικοινωνίας και διαφάνειας, µε παράλληλη
δέσµευση για τη συνεχή επιµόρφωση των ανθρώπων µας, συµβάλλοντας στην προσωπική
τους εξέλιξη και επενδύοντας στα ταλέντα τους.
Οι πελάτες µας είναι και πάντα θα είναι αποκλειστικά ενήλικοι που έχουν ήδη
επιλέξει να καπνίζουν. Αποφεύγουµε µε ιδιαίτερη προσοχή τη, µε οποιονδήποτε τρόπο,
προώθηση των προϊόντων µας σε ανηλίκους, οι οποίοι συµφωνούµε ότι πρέπει να
προστατεύονται από τη χρήση προϊόντων καπνού και από τις ενέργειες για την προώθησή
τους.
Η Καπνοβιοµηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ αντιµετωπίζει µε µεγάλη υπευθυνότητα το ολοένα
και πιο ευαίσθητο θέµα της διαφήµισης και της προώθησης των τσιγάρων, το ρόλο των
οποίων εµείς αντιλαµβανόµαστε, αποκλειστικά, ως την ενθάρρυνση ενήλικων καπνιστών
να επιλέξουν τα σήµατά µας. Σεβόµαστε αυστηρά τους ισχύοντες νόµους, τους
κανονισµούς και τη δεοντολογία που διέπει τη διαφήµιση σε κάθε µία από τις αγορές
όπου πωλούνται τα σήµατά µας.
Η Καπνοβιοµηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ επενδύει και θα συνεχίσει να επενδύει σε
διαδικασίες παραγωγής και διανοµής που υιοθετούν αρχές υπεύθυνης διαχείρισης του
περιβάλλοντος, ειδικά δε στους τοµείς κατανάλωσης ενέργειας και παραγωγής
αποβλήτων.
Επίσης, έχει µακρά παρουσία ως χορηγός πρωτοβουλιών που προβάλλουν τον
ελληνικό πολιτισµό, υποστηρίζοντας ιδιαιτέρως τους οργανισµούς που επιδιώκουν τη
διάδοση και τη διατήρηση των εθνικών και τοπικών τραγουδιών, των χορών και των
ενδυµασιών της Ελλάδας.» (Karelia.gr, 2017).
Από τα παραπάνω είναι εµφανής ο ισχυρός δεσµός της εταιρείας µε την
κοινωνία, διαφυλάσσοντας τα ανθρώπινα δικαιώµατα, την ακεραιότητα του φυσικού
περιβάλλοντος και την ιστορική παράδοση της χώρας.
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5.1.3 Η Ιστορική Αναδροµή της Εταιρείας
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1888 από την πρώτη γενιά της οικογένειας Καρέλια στην
περιοχή της Καλαµάτας από τον Γεώργιο Καρελιά και τον αδερφό του Ευστάθιο. Κατά
τις πρώτες δεκαετίες της λειτουργίας της, οι δραστηριότητες της ήταν κυρίως τοπικές,
καπνεµπορική επιχείρηση προµηθεύει κυρίως την Καλαµάτα και τα γύρω χωριά µε
καπνό. Αυτό συµβαίνει λόγω του ασταθούς πολιτικοκοινωνικού περιβάλλοντος της
χώρας, επιτρέποντας την επιχείρηση να επεκταθεί σε πανελλαδικό επίπεδο στα
επόµενα έτη. Λόγω της µη καπνοπαραγωγικής δραστηριότητας στην περιοχή της
Μεσσηνίας, ο καπνός µεταφέρεται µε καΐκια από την περιοχή του Αγρίνιου και της
Λαµίας.
Το 1916 ο γιος του, ο Ανδρέας Καρέλιας αγοράζει την πρώτη σιγάρωοποιητική
µηχανή. Τη δεκαετία του 1930, η καπνοβιοµηχανία ήδη είναι ευρέως γνωστή στην
Πελοπόννησο, αλλά ακόµη άγνωστη στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το 1957, κυκλοφορεί τα
Καρέλια Φίλτρο σε χρυσή συσκευασία κασετίνας που γνωρίζει πανελλήνια επιτυχία.
Το 1971, Η εταιρεία µεταφέρθηκε στις τωρινές τις εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης
80.000 τετραγωνικών µέτρων και το 1976 εισάγετε στο χρηµατιστήριο Αθηνών µε την
διαπραγµάτευση των µετοχών της να γίνεται υπό την επωνυµία αδελφοί Καρέλια.
Τα επόµενα χρόνια η ποικιλία των προϊόντων της εταιρείας εµπλουτίζεται,
καθώς στις αρχές δεκαετίας του 1980 δηµιουργείται το σήµα Καρέλια Lights το οποίο
έρχεται πρώτο σε πανελλήνια κλίµακα στις πωλήσεις ελαφρών τσιγάρων και κατά την
διετία 1991-1993, κυκλοφορούν τα σήµατα: Royal, Ultra, Earl of Weldon και Karelia
Lights 100’s.
Το έτος 1991, η εταιρεία µετέτρεψε την επωνυµία της σε Καπνοβιοµηχανία
Καρέλια Α.Ε. την οποία διατηρεί έως και σήµερα. Το 1994 ιδρύεται το γραφείο της
εταιρείας στην πόλη της Σοφίας της Βουλγαρίας και το 1995 αποκτήθηκε η Meridian
ΑΕ, θυγατρική της Καρέλια η οποία δραστηριοποιείται στην τροφοδοσία πλοίων µε
προϊόντα duty free. Επίσης το ίδιο έτος κυκλοφόρησε στην ελληνική αγορά το σήµα
Karelia Slims γνωρίζοντας πρωτοφανή επιτυχία.
Το 2003, η εταιρεία ίδρυσε την θυγατρική της στο Ηνωµένο Βασίλειο, την
Karelia Tobacco Company (U.k)Ltd., για τη διανοµή των προϊόντων της στην χώρα
και το 2006, κυκλοφόρησε το στριφτό καπνό George Karelias and Sons Roll Your
Own(RYO), το οποίο γρήγορα κατέκτησε ένα σηµαντικό µερίδιο στην ελληνική
αγορά. Το 2007, το γραφείο στη Βουλγαρία αναβαθµίστηκε σε εισαγωγική εµπορική
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εταιρεία µε την επωνυµία Karelia Bulgaria EOOD, ενώ το 2008 η επιχείρηση ίδρυσε
θυγατρική εταιρεία στην Τουρκία, την Karelia Tutun ve Ticaret A.S. Την ίδια χρονιά
αποκτήθηκε το σήµα πούρων Backwoods, ενώ το 2010 κυκλοφόρησε το Ome, που
ανήκει στη κατηγορία των «super slims» τσιγάρων µε ικανοποιητική συνεισφορά στις
πωλήσεις της εταιρείας. Κατά την περίοδο 2012- 2016 κυκλοφόρησαν τα νέα Karelias
and Sons Soft Packs, Karelias and Sons Hard Packs , νέος καπνός για στριφτά τσιγάρα
Oriental Mist και George Karelias and Sons Dark Blue.
Σήµερα η Καπνοβιοµηχανία Καρέλια Α.Ε. αποτελεί µια από τις ταχύτερα
αναπτυσσόµενες ανεξάρτητες καπνοβιοµηχανίες του κόσµου.

5.2 Η Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση της Εταιρείας
5.2.1 Η Θεµελιώδης Ανάλυση Της Εταιρείας
5.2.1.1 Τα Οικονοµικά Στοιχεία
Από οικονοµικής πλευράς η εταιρεία εµφανίζει κύκλο εργασιών 646.740.000 ευρώ, για
τη χρήση του 2016, προσαυξηµένος κατά 16.9% σε σχέση µε το 2014., ενώ αύξηση
διαπιστώνετε και για το Σύνολο Ενεργητικού το οποίο για το 2016 ανέρχεται στο ποσό
των 480.974.000 ευρώ, από 386.071.000 ευρώ το 2014, πραγµατοποιώντας αύξηση της
τάξεως του 26,1%. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά
οικονοµικά στοιχεία της εταιρείας.
Πίνακας 5.2: Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Τριών Ετών

Πηγή: Οικονοµική Έκθεση Καρέλιας
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Όπως παρατηρείται, η εταιρεία επενδυτική στρατηγική καθώς σηµείωσε
αύξηση του Συνόλου του Ενεργητικού της κατά 26%, αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων
κατά 21% και αύξηση του Κύκλου Εργασιών της κατά 16.9%, ενώ ο αριθµός των
µετοχών παρέµεινε αµετάβλητος. Τα Κέρδη προ Φόρων σηµείωσαν αύξηση κατά
5,93% για τη χρήση του 2016, φτάνοντας τα 88,29 εκατοµµύρια ευρώ.
Συνολικά ο κύκλος εργασιών της εταιρείας κατά την χρήση του 2016, υπέστη
ετήσια αύξηση της τάξεως του 2,74%. Η αξία των πωλήσεων εξωτερικού αποτελούν
το 26,5% του Συνόλου του Κύκλου Εργασιών, ενώ µειώθηκε κατά 6,41% σε σχέση µε
το προηγούµενο έτος. Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται το σύνολο του κύκλου
εργασιών για τα έτη 2016 και 2015.
Πίνακας 5.3: Η Ανάλυση Του Κύκλου Εργασιών

Πηγή: Οικονοµική Έκθεση Καρέλιας

Η αξία των πωλήσεων εξωτερικού έφτασαν τα 171,787 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ
η αξία των ετήσιων πωλήσεων του εσωτερικού προ φορών έφτασαν τα 474,953
εκατοµµύρια ευρώ. Από το κλάσµα Αξία Πωλήσεων Εσωτερικού προ φόρων / Αξία
Πωλήσεων Εξωτερικού διαπιστώνεται ότι για κάθε δηµιουργία ενός ευρώ της
εταιρείας στο εξωτερικό δηµιουργούνται (474,953/171,787)=2.76 ευρώ στην Ελληνική
αγορά κατά το 2016. Η καθαρή αξία πωλήσεων εσωτερικού αυξήθηκε κατά 6,9% το
2016, αντίθετα της µείωσης της αξίας των πωλήσεων του εξωτερικού (-6,41%). Στον
πίνακα που ακολουθεί αναλύονται οι πωλήσεις του εξωτερικού ανά γεωγραφική
περιοχή.
Πίνακας 5.4: Ο Κύκλος Εργασιών ανά Περιοχή

Πηγή: Οικονοµική Έκθεση Καρέλιας
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Βάσει του πίνακα διαπιστώνετε, ότι το 50,9% των συνολικών πωλήσεων
Εξωτερικού πραγµατοποιείται σε αγορές της Αφρικής, λόγω του χαλαρού θεσµικού
πλαισίου που επικρατεί. Παρόλα αυτά, ο κύκλος εργασιών της Αφρικής για τη χρήση
του 2016, παρουσίασε µείωση της τάξης του 19%, λόγω των πολιτικών αναταράξεων
που επικρατεί στις χώρες της Βορείου Αφρικής, ενώ οι συνολικές πωλήσεις σε αγορές
της Ευρώπης παρουσίασαν αύξηση κατά 13%, αποτελώντας το 41,6% του συνολικού
κύκλου εργασιών του εξωτερικού. Μόλις το 7,5% των πωλήσεων προέρχεται από
χώρες της Ασίας, παρουσιάζοντας µικρή αύξηση.

5.2.1.2 Οι Κίνδυνοι
Η εταιρεία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, και περισσότερο στο
συναλλαγµατικό και πιστωτικό κίνδυνο. Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος
διακύµανσης της αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων, των περιουσιακών στοιχείων
και υποχρεώσεων, εξαιτίας των µεταβολών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Η
Εταιρεία πραγµατοποιεί συναλλαγές, σε ξένο νόµισµα, κυρίως Δολάρια Η.Π.Α. και
κατά συνέπεια εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο. Δεν υπάρχουν µεσοπρόθεσµες ή
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρείας σε ξένο νόµισµα, οπότε η έκθεση σε
συναλλαγµατικό κίνδυνο αφορά κατά κύριο λόγο στοιχεία του Ενεργητικού.
Λόγω της µεγάλης διασποράς που παρουσιάζει η πελατειακή βάση της
εταιρείας δεν υφίσταται πιστωτικός κίνδυνος από µερίδα πελατών της, καθώς κανένας
πελάτης της, ο οποίος αγοράζει µε πίστωση, δεν απορροφά πάνω από το 5% του µικτού
κύκλου εργασιών. Προς εξασφάλιση των κινδύνων που απορρέουν από τις εµπορικές
τους πιστώσεις, η εταιρεία διασφαλίζει επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη, ως εγγύηση της
πίστωσης. Ειδική µηχανογραφική εφαρµογή ελέγχει το µέγεθος της παροχής των
πιστώσεων και τα πιστωτικά όρια ορίζονται για κάθε πελάτη, τα οποία
αναπροσαρµόζονται, ανάλογα µε τις τρέχουσες συνθήκες.
Ο πιστωτικός κίνδυνος, που µπορεί να προκύψει από αδυναµία των
χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς την
εταιρεία όσον αφορά τις τοποθετήσεις σε επενδύσεις και χρηµατικά διαθέσιµα έχει
περιοριστεί σηµαντικά, καθώς το σηµαντικότερο µέρος αυτών είναι τοποθετηµένο σε
διεθνείς τράπεζες εκτός Ελλάδος, υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας.
Ο κίνδυνος των επιτοκίων αφορά τη µεταβολή στην αξία της απόδοσης των
επενδύσεων, καθώς και τη µεταβολή του κόστους δανεισµού εξαιτίας της µεταβολής
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των επιτοκίων. Η εταιρεία διατηρεί σηµαντικά ταµειακά διαθέσιµα και επενδύσεις σε
χρεόγραφα εκ των οποίων το µεγαλύτερο µέρος διατηρείται σε διεθνείς τράπεζες εκτός
Ελλάδος.

5.2.1.3 Οι Προβλέψεις Της Διοίκησης Για Το 2017
Η διοίκηση της εταιρείας εκτιµά τη συρρίκνωση της νόµιµης αγοράς καπνικών
προϊόντων και αύξησης στο λαθρεµπορίου, λόγω της µείωσης του διαθέσιµου
εισοδήµατος των καταναλωτών και της αύξησης της φορολογίας, η οποία ισχύει από
τις αρχές του 2017.
Αντίθετα, υποστηρίζει ότι η συνεχιζόµενη αύξηση του µεριδίου στην αγορά
των τσιγάρων και λεπτοκοµµένου καπνό θα έχει σαν αποτέλεσµα την διατήρηση των
όγκων πωλήσεων στα περσινά επίπεδα, παρουσιάζοντας ίσως οριακή αύξηση. Οι
αντιδράσεις που προκλήθηκαν λόγω της αλλαγής στην εµφάνιση των καπνικών
προϊόντων από την Κοινοτική οδηγία, δείχνουν να έχουν ξεπεραστεί. Αποτελεσµατική
χαρακτηρίζεται η πολιτική λιανικών τιµών µε την παροχή όσο το δυνατόν υψηλότερων
ποσοστών κέρδους για τους συνεργάτες της εταιρείας, στην διανοµή και στην λιανική
πώληση. Θετική εξέλιξη αποτελεί η αναβολή της κατάργησης των συνοριακών
καταστηµάτων αφορολογήτων ειδών, αφού το µερίδιο της εν λόγω αγοράς αναµένεται
να οδηγήσει σε αύξηση των πωλήσεων, συνυπολογιζοµένης της θετικής τουριστικής
κίνησης της χώρας.
Αναφορικά της πορείας της εταιρείας στις διεθνείς αγορές, η διοίκηση
προβλέπει σηµαντική αρνητική επίπτωση στις πωλήσεις των χωρών της Βορείου
Αφρικής, λόγω της συνεχιζόµενης επιδείνωσης των οικονοµιών και της πολιτικής
αστάθειας που επικρατεί σε αυτές. Αποτέλεσµα αυτού είναι η πτώση των ισοτιµιών
των τοπικών νοµισµάτων, η αδυναµία εύρεσης συναλλάγµατος για εισαγωγές και η
αύξηση του προσφυγικού ρεύµατος προς τις χώρες της ΕΕ. Οι συγκεκριµένες εξελίξεις
απαιτούν την προσαρµογή της πολιτικής των τιµών των προϊόντων στα νέα δεδοµένα
εφαρµόζοντας µείωση της µικτής κερδοφορίας.
Για τις αγορές της Ε.Ε, εκτιµάται ότι οι επερχόµενες εκλογικές αναµετρήσεις
στην Γαλλία και στην Γερµανία σε συνδυασµό µε την πορεία των διαπραγµατεύσεων
για την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ, θα έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στην πορεία
της Ευρωζώνης. Παρόλο του γεγονότος ότι οι πωλήσεις στις αγορές της Ε.Ε. κινούνται
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ανοδικά κατά τους πρώτους µήνες του 2017, η διοίκηση της εταιρείας επιδεικνύει
συγκράτηση όσον αφορά τις µελλοντικές προβλέψεις. Στην αγορά της Βουλγαρίας, η
πρόσφατη εξαγορά των σηµάτων του πρώην κρατικού µονοπωλίου από πολυεθνική
ανταγωνιστική

µας

εταιρεία

δηµιουργεί

νέες

προκλήσεις,

µε

περαιτέρω

εντατικοποίηση του ανταγωνισµού. Ενώ στις υπόλοιπες χώρες της Βαλκανικής
αναµένεται η διατήρηση τη θετικής πορείας η οποία καταγράφεται κατά τους πρώτους
µήνες του 2017.
Αντίθετα οι πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία δείχνουν να επηρεάζουν για µία
ακόµη χρονιά το τουριστικό ρεύµα προς την Ελλάδα και ως εκ τούτου οι πωλήσεις
προς την αφορολόγητη αγορά της Τουρκίας αναµένονται να είναι χαµηλότερες, µε την
διατήρηση όµως του µεριδίου αγοράς της εταιρείας σε υψηλά επίπεδα.

5.2.1.4 Η Επικαιρότητα
Ανησυχία προκάλεσε η επιθετική κίνηση δύο εκ των µετοχών της εταιρείας, συνολικού
µετοχικού ποσοστού 45%, κατά της διοίκησης, αµφισβητώντας τις επιλογές της.
Ενδεικτικά, απείχαν από τη γενική συνέλευση µε θέµα την έγκριση των αιτήσεων και
ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και την απαλλαγή του Διοικητικού
Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγµένα τους.
Μέσω του δικηγόρου τους διαµηνύουν ότι επιφυλάσσονται του δικαιώµατος
πληροφόρησης, ελέγχου και σύγκλισης έκτακτης συνέλευσης (Capital.gr, 2017).

5.2.2 Η Τεχνική Ανάλυση Της Μετοχής
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 32.650.800 ευρώ,
διαιρούµενο σε 2.760.000 κοινές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 11,83 ευρώ η κάθε µία,
ενώ η εταιρεία δεν διαθέτει Ιδίες Μετοχές. Οι µετοχές στο σύνολό τους, είναι
εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηµατιστήριου Αθηνών, µε
την τιµή να αγγίζει στις 31 Ιουλίου το ποσό των 291,620 ευρώ, διαγράφοντας τα
τελευταία χρόνια σταθερά ανοδική πορεία. Στο παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζεται η
πορεία της µετοχής Καρέλιας την τελευταία πενταετία.
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Διάγραµµα 5.1: Η Χρηµατιστηριακή Πορεία 5ετιας της Μετοχής Καρέλιας
Πηγή: Capital.gr

Σύµφωνα µε το διάγραµµα, η πρώτη µεγάλη άνοδο της µετοχής υπέστη το 2ο
εξάµηνο του 2013, όταν από την τιµή των 205 ευρώ, ανέβηκε λίγο χαµηλότερα από το
ποσό των 250 ευρώ. Ενώ, κατακόρυφη αύξηση πραγµατοποιήθηκε τον Φεβρουάριο
του 2015, όταν σε διάστηµα πέντε ηµερών η τιµή αυξήθηκε κατά 42,29% και από τις
205,95 ευρώ άγγιξε την τιµή των 293,05 ευρώ.
Πίνακας 5.5: Οι Ραγδαία Αύξηση Της Μετοχής

Πηγή: Karelia.gr

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία της µετοχής Καρελίας σε βάθος είκοσι ετών.
Η µετοχή παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 1857%, καθώς από την τιµή των 15,33
ευρώ που διαπραγµατευόταν την 1η Ιανουαρίου το 1997 έφτασε την τιµή των 300 ευρώ
τον Ιούλιο του 2017.

Διάγραµµα 5.2: Η Χρηµατιστηριακή Πορεία 20ετιας της Μετοχής Καρέλιας
Πηγή: Capital.gr

Σύµφωνα µε το διάγραµµα, η πρώτη µεγάλη άνοδος της µετοχής Καρέλιας
πραγµατοποιήθηκε το έτος 1999, ξεπερνώντας παροδικά την τιµή των 100 ευρώ, και
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να σταθεροποιηθεί έως το 2006 στην τιµή των 50 ευρώ, έχοντας µικρές αποκλίσεις
εύρους ±10 ευρώ. Από το έτος του 2006 έως το 2012, ξεκινούν εντονότερες
διακυµάνσεις της τιµής της µετοχής, χωρίς ουσιαστική µεταβολή, ενώ από το έτος 2012
ξεκινά η ανοδική πορεία της µετοχής φτάνοντας τη µέγιστη τιµή των 300 ευρώ.
Ο συντελεστής beta της µετοχής είναι 0,41, γεγονός που σηµαίνει ότι είναι
αµυντικογενής και ο κίνδυνος της µετοχής είναι µικρότερος από τον κίνδυνο της
αγοράς και η απόδοση της δεν έχει µεγάλη συσχέτιση µε την απόδοση της αγοράς. Στο
παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζεται η πορεία του δείκτη τιµών του Χρηµατιστήριο
Αξιών Αθηνών για την αντίστοιχη περίοδο 20 ετών.

Διάγραµµα 5.3: Η Πορεία του Δείκτη Τιµών του Χ.Α.Α. 20ετίας
Πηγή: Capital.gr

Συγκρίνοντας την πορεία της µετοχής Καρελίας µε την πορεία του γενικού
δείκτη του χρηµατιστηρίου (διαγράµµατα 5.2, 5.3), παρατηρείται ότι η συγκεκριµένη
µετοχή δεν ακολουθεί την πορεία του γενικού δείκτη. Κατά την περίοδο 1999-2003,
οπού ο γενικός δείκτης σηµείωσε απώλειες άνω του 60%, η τιµή της µετοχής παρέµεινε
σχεδόν σταθερή, ενώ την ίδια σταθερότητα επέδειξε κατά την περίοδο 2003-2012,
όπου ο δείκτης παρουσίασε έντονη διακύµανση. Το έτος του 2012, ο γενικός δείκτης
επιδεικνύει τάση σταθεροποίησης σε ιστορικά χαµηλό επίπεδο, κάτω των 1000
µονάδων βάσης, ενώ για την εταιρεία ξεκινά σταθερά ανοδική πορεία,
τριπλασιάζοντας την τιµή της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
6.1 Η Ανάλυση των Αριθµοδεικτών
Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο αναλύονται οι βασικοί αριθµοδείκτες P/EPS, P/BVS, P/S
και της Μερισµατικής Απόδοσης της Καπνοβιοµηχανίας Καρέλιας Α.Ε. Η σύγκριση
των δεικτών µε τους αντίστοιχους των ανταγωνιστών θεωρείται θεµιτή, αλλά στην
συγκεκριµένη περίπτωση δεν διαπραγµατεύεται άλλος εκπρόσωπος του κλάδου στο
Χ.Α.Α.

6.1.1 Οι Αριθµοδείκτες EPS Και P/E(PS)
Όπως είναι προφανές, για τον υπολογισµό του συγκεκριµένου αριθµοδείκτη
προηγείται ο υπολογισµός των κερδών ανά µετοχή (EPS), o οποίος αποτελεί ξεχωριστό
δείκτη και δηλώνει το ύψος των καθαρών κερδών που αντιστοιχεί σε κάθε µετοχή. Ο
δείκτης αυτός αντικατοπτρίζει την πορεία και την δυναµικότητα µιας επιχείρησης,
προσαρµοσµένη σε µία µετοχή. Ο τύπος υπολογισµού του είναι:
EPS =

𝑲𝜶𝜽𝜶𝝆ά 𝑲έ𝝆𝜹𝜼
𝑨𝝆𝜾𝜽𝝁ό𝝇 𝑴𝜺𝝉𝝄𝝌ώ𝝂

Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πορεία του δείκτη τα τελευταία
τέσσερα χρόνια.

Διάγραµµα 6.1: Καθαρά Κέρδη ανά Μετοχή (EPS)
Πηγή: Οικονοµικές Καταστάσεις Καπνοβιοµηχανία Καρέλιας Α.Ε.
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Από το διάγραµµα διαπιστώνεται η διατήρηση του δείκτη τα τελευταία τρία
χρόνια σε υψηλά επίπεδα. Σε αυτήν την κατεύθυνση συνετέλεσε η αύξηση των κερδών
της εταιρείας σε συνδυασµό µε το µικρό και αµετάβλητο αριθµό µετοχών.
Ο αριθµοδείκτης της χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής προς κέρδη ανά
µετοχή (P/E) αποτελεί έναν εκ των βασικών αριθµοδεικτών και άκρως δηµοφιλή
µεταξύ των επενδυτών. Ουσιαστικά ο επενδυτής µπορεί να υπολογίσει την χρονική
περίοδο που θα χρειαστεί για την πλήρη επιστροφή του επενδυµένου κεφαλαίου του.
Για τον υπολογισµό του δείκτη P/E θα χρησιµοποιηθεί η χρηµατιστηριακή τιµή
κλεισίµατος του κάθε έτους.
Πίνακας 6.1: Ο Αριθµοδείκτης Χρηµατιστηριακή Τιµή / Καθαρά Κέρδη ανά Μετοχή (P/E)

2012

2013

2014

2015

2016

𝟏𝟏𝟗, 𝟗
𝟏𝟔, 𝟒𝟔

180,5
14,39

205
22,44

249,6
19,35

259,6
22,39

= 7,28

= 𝟏𝟐, 𝟓𝟏

= 𝟗, 𝟏𝟒

= 𝟏𝟐, 𝟗𝟎

= 𝟏𝟏, 𝟓𝟗

Πηγή: Οικονοµικές Καταστάσεις Καπνοβιοµηχανία Καρέλιας Α.Ε.

Βάσει του πίνακα διαπιστώνονται οι υψηλές τιµές του δείκτη, οι οποίες θα
µπορούσαν να ερµηνευτούν ως χαρακτηριστικό µιας υπερτιµηµένης µετοχής.
Λαµβάνοντας υπόψιν όµως την σταθερότητα που επιδεικνύει η εταιρεία να παράγει
κέρδη τα τελευταία έτη, καθιστά δικαιολογηµένη την υψηλή χρηµατιστηριακή τιµή
που παρουσιάζει. Η εµπιστοσύνη της αγοράς στην συγκεκριµένη µετοχή
αποδεικνύεται από την διατήρηση του συγκεκριµένου δείκτη σε υψηλά επίπεδα,
καθόλη την εξεταζόµενη διάρκεια. Οι επενδυτές το 2016 είναι πρόθυµοι να επενδύσουν
11,59 ευρώ µε σκοπό να παράξει 1 ευρώ κέρδος για την εταιρεία.

6.1.2 Οι Αριθµοδείκτες BV/S Και P/BV
Η λογιστική αξία (BV) ή καθαρή θέση µιας εταιρείας ορίζεται η αξία των Ιδίων
Κεφαλαίων της, δηλαδή του Μετοχικού Κεφαλαίου και των Αποθεµατικών της. Η
λογιστική αξία υπολογίζεται ως η διαφορά του συνόλου των στοιχείων του
Ενεργητικού (Ε) και του Παθητικού (Π), δηλαδή το πλεόνασµα του συνόλου των
περιουσιακών στοιχείων και των δικαιωµάτων της εταιρείας, επί του συνόλου των
χρεών της προς τρίτους. Ο υπολογισµός της βασίζεται στη λογιστική ταυτότητα:
Καθαρή Θέση = Σύνολο Ενεργητικού - Παθητικού
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η Καθαρή Θέση της εταιρείας για την
περίοδο των πέντε τελευταίων ετών.
Πίνακας 6.2: Η Καθαρή Θέση Της Εταιρείας (εκφρασµένη σε χιλιάδες ευρώ)

2012

2013

2014

2015

2016

262.635

278.625

316.612

344.646

363.796

Πηγή: Οικονοµικές Καταστάσεις Καπνοβιοµηχανία Καρέλιας Α.Ε.

Η εταιρεία προσπαθώντας να διασφαλίσει την θέση της στην αγορά, ακολουθεί µία
επενδυτική στρατηγική αυξάνοντας συνεχώς το ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων.
Από τον παραπάνω πίνακα αν διαιρεθεί το ποσό των Ιδίων Κεφαλαίων µε τον
αριθµό των µετοχών, ύψους 2.760.000 µετοχών, προκύπτει η λογιστική αξία της µίας
µετοχής (BV), όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 6.3: Η Λογιστική Αξία της Μετοχής

2012

2013

2014

2015

2016

95,16

100,95

114,71

124,87

131,81

Πηγή: Οικονοµικές Καταστάσεις Καπνοβιοµηχανία Καρέλιας Α.Ε.

Όπως διαπιστώνεται, το µεγάλο ποσοστό αυτοχρηµατοδότησης της εταιρείας,
σε συνδυασµό µε το σταθερό και µικρό αριθµό των µετοχών της, διατηρεί σε υψηλά
επίπεδα την λογιστική τιµή της µετοχής. Επίσης, λόγω της επενδυτικής στρατηγικής
της εταιρείας, καθώς αυξάνονται συνεχώς το ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων,
δηµιουργείται εµφανής τάση ανόδου κατά την εξεταζόµενη διάρκεια.
Ο αριθµοδείκτης P/BV εκφράζει τι σχέση µεταξύ της χρηµατιστηριακής τιµής
της µετοχής µε την λογιστική της αξία και παρουσιάζει στο παρακάτω διάγραµµα.

Διάγραµµα 6.2: P, BV, P/BV 5ετίας
Πηγή: Οικονοµικές Καταστάσεις Καπνοβιοµηχανία Καρέλιας Α.Ε.
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Οι τιµές του δείκτη P/BV, για το έτος 2012 είναι 1,26, για το 2013 και 2014
είναι 1,79, το 2015 φτάνει το 2 και το επόµενο έτος υποχωρεί στο επίπεδο του 1,97.
Όπως φαίνεται από το διάγραµµα στις αρχές του 2012 η αγορά αποδεικνύεται
επιφυλακτική απέναντι στην εταιρεία, και είναι διατεθειµένη να αγοράσει µόλις 1,26
ευρώ το κάθε ευρώ των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. Αυτό αλλάζει το επόµενο έτος
µε τον δείκτη να αυξάνεται στο επίπεδο του 1,79, αντικατοπτρίζοντας την άνοδο του
επιπέδου εµπιστοσύνης των επενδυτών. Η τιµή του δείκτη αυξάνεται, αφού η αύξηση
της χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής είναι µεγαλύτερη από την αύξηση της
λογιστικής της αξίας.
Αυτό σηµαίνει, ότι οι επενδυτές πιστεύουν στην ύπαρξη κάποιων περιουσιακών
στοιχείων της εταιρείας, που δεν αποτυπώνονται στις οικονοµικές καταστάσεις και
κατ’ επέκταση στον δείκτη. Διευκρινίζεται ότι η στασιµότητα του δείκτη για το έτος
2014, δεν οφείλεται σε αδιαφορία της αγοράς απέναντι στην εταιρεία, αλλά
αποτυπώνει τις σωστές προβλέψεις των επενδυτών σχετικά µε την ανάπτυξη της.
Συγκεκριµένα από τον δείκτη φαίνεται ότι η αύξηση της χρηµατιστηριακής τιµής της
µετοχής συµπίπτει µε την αύξηση της λογιστικής της αξίας. Το 2015 ο δείκτης παίρνει
την υψηλότερη τιµή του γεγονός που υποδηλώνει το εντονότερο ενδιαφέρον των
επενδυτών και την πρόθεση των να αγοράσουν στην διπλάσια τιµή, την αξία των Ιδίων
Κεφαλαίων της εταιρείας.

6.1.3 Οι Αριθµοδείκτες SPS Και P/S
Ο αριθµοδείκτης Έσοδα ανά Μετοχή δηλώνει την επιρροή που έχει ο ρυθµός
δραστηριότητας της εταιρείας στην κάθε µετοχή, ενώ ο δείκτης P/S δηλώνει τον τρόπο
µε τον οποίο η αγορά ερµηνεύει τα επίπεδα δραστηριότητας της εταιρείας.
Πίνακας 6.4: Ο Αριθµοδείκτης SPS και P/S

2012

2013

2014

2015

2016

𝑺
459.057.000 547.827.000 552.819.000 629.520.000 646.740.000
𝜜𝝆. 𝜧𝜺𝝉𝝄𝝌ώ𝝂 2.760.000
2.760.000 2.760.000 2.760.000 2.760.000
= SPS

= 166,32

= 198,49

𝑷
𝑺𝑷𝑺

119,9
166,32

180,05
198,49

=P/S

=0,72

= 0,91

= 228,09

= 234,33

205
200,3

249,6
228,09

259,6
234,33

= 1,02

= 1,09

= 1,11

= 200,30

Πηγή: Οικονοµικές Καταστάσεις Καπνοβιοµηχανία Καρέλιας Α.Ε.
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Η αυξητική τάση του δείκτη SPS φανερώνει την αύξηση της δραστηριότητας
της εταιρείας τα τέσσερα τελευταία έτη, διατηρώντας την µετοχική της σύνθεση
σταθερή. Η αύξηση του δείκτη P/S δηλώνει την θετική αξιολόγηση της αγοράς στην
αύξηση του επιπέδου δραστηριότητας της εταιρείας.

6.1.4 Η Μερισµατική Απόδοση
Η µερισµατική απόδοση µίας µετοχής ισούται µε το πηλίκο του διανεµηµένου
µερίσµατος προς την χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής.
Πίνακας 6.5: Η Μερισµατική Απόδοση

2012

2013

2014

2015

2016

8,52

8,5

9,3

8,5

9,2

119,90

180,05

205

249,6

259,6

= Μερισµατική

0,071 ή

0,0472 ή

0,0454 ή

0,0341 ή

0,0354 ή

Απόδοση (D/P)

7,1%

4,72%

4,54%

3,41%

3,54%

Μέρισµα Ανά
Μετοχή (D) /
Χρηµατιστηριακή
Τιµή της
Μετοχής (P)

Πηγή: Οικονοµικές Καταστάσεις Καπνοβιοµηχανία Καρέλιας Α.Ε.

Η εταιρεία Καπνοβιοµηχανία Καρέλιας Α.Ε. τα τελευταία έτη αποδίδει µε
συνέπεια ικανοποιητικό ύψος µερισµάτων, γεγονός που αύξησε τη δηµοτικότητά της
µεταξύ των επενδυτών και κατ’ επέκταση την χρηµατιστηριακή της τιµή, µε
αποτέλεσµα τη µείωση της µερισµατικής απόδοσης της µετοχής της. Παρόλη τη
µείωση της µερισµατικής απόδοσης τα τελευταία έτη, η τιµή της µετοχής διατηρεί
υψηλά επίπεδα σηµάδι ότι οι επενδυτές εκτιµούν την συνέπεια της εταιρείας.

6.2 Η Εφαρµογή Της Προεξόφλησης Μελλοντικών Ροών-DCF Model
6.2.1 Ο Υπολογισµός του Μέσου Σταθµικού Κόστους Κεφαλαίου
(WACC)
Για την εφαρµογή του υποδείγµατος προεξόφλησης των µελλοντικών ροών, αναγκαίος
είναι ο υπολογισµός του προεξοφλητικού επιτοκίου, που ισούται µε το Μέσο Σταθµικό
Κόστος Κεφαλαίου, του οποίου ο υπολογισµός προκύπτει από τον τύπο:
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𝐖𝐀𝐂𝐂 = 𝚱. 𝚰𝛅ί𝛚𝛎 𝚱.

𝚺.𝚰𝛅ί𝛚𝛎 𝚱.
𝚺.𝚷𝛂𝛉𝛈𝛕𝛊𝛋𝛐ύ

+ 𝚱. 𝚫𝛂𝛎𝛆𝛊𝛂𝛋ώ𝛎 𝚱.

𝚺.𝚼𝛑𝛐𝛘𝛒𝛆ώ𝛔𝛆𝛚𝛎
𝚺.𝚷𝛂𝛉𝛈𝛕𝛊𝛋𝛐ύ

(𝟏 − 𝛑𝛐𝛔𝛐𝛔𝛕ό 𝛗ό𝛒𝛐𝛖)

Η διαδικασία υπολογισµού του WACC προϋποθέτει τον υπολογισµό του
Κόστους Ιδίων Κεφαλαίων, του Κόστους των Δανειακών Κεφαλαίων και της
κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρείας, δηλαδή το µέσο ποσοστό των ίδιων και των
ξένων κεφαλαίων. Η συγκεκριµένη διαδικασία περιγράφεται στα παρακάτω βήµατα:
1. Ο υπολογισµός του κόστους των ιδίων κεφαλαίων θα γίνει µέσω της εφαρµογής
του CAPM, όπως εφαρµόζεται παρακάτω:
Ε(ri)=rf+b(Rm-rf)
Όπου:
rf = (η απόδοση του κρατικού δεκαετούς οµολόγου) =5,38%
b = 0,41
Rm-r = 8,84%
Εποµένως, το Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων (𝑹𝒆 )=0,0538+0,41(0,0884)= 9 %
2. Το Κόστος των Ξένων Κεφαλαίων αφορά το κόστος µε το οποίο δανείζεται µια
επιχείρηση από τους πιστωτές της. Για τον υπολογισµό του Κόστους Ξένων
Κεφαλαίων εφαρµόζεται ο παρακάτω τύπος:
•–—˜™š›œ•ί žόœ•› œ Ÿ ¡¢£ή Έ¦•§¢

Κόστος Ξένων Κεφαλαίων=

¨ά¡—›¢ ¢¡¢©ª£«έ¡š¢

=

#.+#).¬¬¬

-¬.¬¬¬.¬¬¬

= 1,46%

Το ποσοστό αυτό αφορά δάνειο διάρκειάς 4 µηνών, καθώς το δάνειο εκδόθηκε
τον Μάιο και αποπληρώθηκε των Αύγουστο. Εποµένως η ετήσια απόδοση του
δανείου είναι: 1,46 * 3= 4,38 %
3. Το ποσοστό των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας υπολογίζεται από τον λόγο
των Ιδίων Κεφαλαίων προς το Σύνολο του Παθητικού. Στον πίνακα που
ακολουθεί παρουσιάζεται το ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων των τελευταίων
πέντε ετών.
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Πίνακας 6.6: Το Μέσο Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων

(Εκφρασµένο σε χιλιάδες
ευρώ)

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων
Σύνολο Παθητικού
Ποσοστό Ιδίων
Κεφαλαίων

2012

2013

2014

2015

2016

262.635 278.625 316.612 344.646 383.358
320.038 344.638 386.071 421.456 480.974
82,06%

80,85%

82,01%

81,78%

79,7%

Πηγή: Οικονοµικές Καταστάσεις Καπνοβιοµηχανίας Καρέλιας Α.Ε.

Το µέσο ποσοστό των Ιδίων Κεφαλαίων που προκύπτει είναι 81,28%.
4. Το ποσοστό των Ξένων Κεφαλαίων της εταιρείας είναι ο λόγος του Συνόλου
των Υποχρεώσεων προς το Σύνολο του Παθητικού. Οµοίως µε την άνωθεν
διαδικασία θα πραγµατοποιηθεί ο υπολογισµός του Μέσου ποσοστού Ξένων
Κεφαλαίων. Ακολουθεί ο πίνακας στον οποίο παρουσιάζονται τα στοιχεία του
Συνόλου των Υποχρεώσεων και του Συνόλου του Παθητικού τα τελευταία
πέντε έτη.
Πίνακας 6.7: Το Μέσο Ποσοστό Ξένων Κεφαλαίων

(Εκφρασµένο σε χιλιάδες
ευρώ)

Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Παθητικού
Ποσοστό Ξένων
Κεφαλαίων

2012

2013

2014

2015

2016

57.403

66.013

69.459

76.810

97.616

320.038 344.638 386.071 421.456 480.974
17,94%

19,15%

17,99%

18,22%

20,30%

Πηγή: Οικονοµικές Καταστάσεις Καπνοβιοµηχανίας Καρέλιας Α.Ε.

Το µέσο ποσοστό των Δανειακών Κεφαλαίων που προκύπτει είναι 18,72%
5. Ο φορολογικός συντελεστής των Ελληνικών επιχειρήσεων είναι 29%
Εφαρµόζοντας τον τύπο του Μέσου Σταθµικού Κόστους Κεφαλαίου
υπολογίζεται:
WACC = (81,28%*9%)+(18,72%*4,38%)*(1-29%) = 7,9%
Εποµένως, το Μέσο Σταθµικό Κόστος Κεφαλαίου και βάση του συντελεστή
προεξόφλησης των µελλοντικών ροών της Καπνοβιοµηχανίας Καρέλιας Α.Ε. είναι το
7,9%.
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6.2.2 Ο Ρυθµός Ανάπτυξης Της Εταιρείας
Για τον υπολογισµό των ελεύθερων ταµειακών ροών απαραίτητος είναι ο
προσδιορισµός του ρυθµού ανάπτυξης της εταιρείας για τα επόµενα πέντε χρόνια όσο
και στο διηνεκές. Αυτό επιτυγχάνεται λαµβάνοντας υπόψιν το γενικότερο οικονοµικό
περιβάλλον που επικρατεί και την πορεία του κλάδου, σε συνδυασµό µε την τεχνική
και θεµελιώδη ανάλυση της εταιρείας, όπως αυτά αναπτύχθηκαν στο 4 και 5 Κεφαλαίο
αντίστοιχα.
Πιο συγκεκριµένα, βάσει της έκθεσης του διεθνούς νοµισµατικού ταµείου
προβλέπεται αύξηση του δείκτη GDP κατά 3,5% για το 2017 και 3,6% για το 2018.
Η πολιτική αβεβαιότητα, όπως οι επερχόµενες εκλογές σε αρκετές Ευρωπαϊκές πόλεις,
σε συνδυασµό µε την αβεβαιότητα για το µέλλον των σχέσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης µε την Αγγλία, αναµένεται να αποτελέσει βαρίδι στη παραγωγικότητα της
Ευρώπης. Παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή οικονοµία προβλέπεται να επιτύχει ρυθµό
ανάπτυξης 2% στο σύνολο της και 1,7% στις χώρες τις Ευρωζώνης.
Για την Ελληνική οικονοµία προβλέπεται αύξηση του Α.Ε.Π. κατά 2,1% για
το 2017 και 2,5% για το 2018, το δεκαετές κρατικό οµόλογο παρουσιάζει χαµηλή
σχετικά απόδοση της τάξεως 5,38%, ενώ το επίπεδο του γενικού χρηµατιστηριακού
δείκτη την ενδεικτική ηµεροµηνία διαµορφώνεται στις 822 µονάδες βάσης,
διαγράφοντας όµως ανοδική πορεία.
Ο κλάδος των καπνικών προϊόντων παρουσιάζει εµπορικά και επενδυτικά
παραδοσιακά µεγάλες αποδόσεις, αλλά το ρυθµιστικό πλαίσιο συρρικνώνει την αγορά
των ανεπτυγµένων χωρών, σε αντίθεση µε των αναπτυσσόµενων. Παρόλα αυτά, σε
παγκόσµια κλίµακα προβλέπεται έως το 2019 αύξηση της αξίας του κλάδου κατά 29%.
Σύµφωνα µε τα δηµοσιευµένα οικονοµικά της στοιχεία, η Καπνοβιοµηχανία
Καρέλιας Α.Ε. κατά την διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών βρίσκεται σε σταθερή
τροχιά ανάπτυξης, αφού παρουσιάζει αύξηση του ΕΒΙΤ κατά 59,4%, ενώ ο
γεωµετρικός µέσος όρος των ετήσιων αυξήσεων της περιόδου 2012 -2016 φτάνει το
14,06%.
Συνυπολογιζόµενης όµως, της ευµετάβλητης πολιτικοοικονοµικής κατάστασης
στην Ελλάδα, των αρνητικών επιδράσεων της αύξησης της φορολογίας, την εκκρεµή
Ευρωπαϊκή απόφαση για τα καταστήµατα duty free, τις πολιτικές αναταράξεις στις
χώρες της Αφρικής, στις οποίες η εταιρεία πραγµατοποιεί το µεγαλύτερο ποσοστό
εξαγωγικών πωλήσεων και την στρατηγική µείωσης του µικτού κέρδους της εταιρείας,
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o ρυθµός ανάπτυξης της εταιρείας προβλέπεται χαµηλός για τα δύο επόµενα έτη. Από
το 2019 ο ρυθµός ανάπτυξης προβλέπεται να αυξηθεί λόγω της ευνοϊκότερης
οικονοµικής κατάστασης της Ελλάδας, της ύφεσης των κοινωνικοπολιτικών
αναταραχών στις χώρες της Αφρικής και κυρίως την ενδεχοµένη ισχυροποίηση της
θέσης της σε νέες και αναδυόµενες αγορές.
Εποµένως, βάσει των παραπάνω ο ρυθµός ανάπτυξης g εκτιµάται αρκετά
µικρότερος από τον γεωµετρικό µέσο όρο που εµφάνισε την τελευταία πενταετία,
καθώς οι παρούσες οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν δεν ευνοούν την ραγδαία
ανάπτυξη του παρελθόντος. Έτσι, ο µελλοντικός ρυθµός ανάπτυξης της εταιρείας
διαµορφώνεται ως:
o g2017 = 4%
o g2018 = 5,5%
o g2019 = 8%
o g2020 = 8,5%
o g2021 = 8%
o gRV = 5,3%

6.2.3 Ο Προσδιορισµός Των Ελεύθερων Ταµειακών Ροών

Στο παρόν κεφάλαιο θα υπολογιστεί ο µέσος όρος των ελεύθερων ταµειακών ροών για
την περίοδο 2012-2016 και βάσει του αποτελέσµατος θα εκτιµηθούν οι µελλοντικές
ελεύθερες ταµειακές ροές έως το 2021.
Ο προσδιορισµός των ελεύθερων ταµειακών ροών προκύπτει από τον
παρακάτω τύπο:
FCF= EBIT(1-t) + Αποσβέσεις + Μεταβολές Κεφάλαιού Κίνησης - Δαπάνες Κεφαλαίου

Βάσει των οικονοµικών καταστάσεων των τελευταίων 5 ετών της εταιρείας, τα
οικονοµικά στοιχεία διαµορφώνονται ως εξής:
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Πίνακας 6.8: Ο Υπολογισµός των Ελεύθερων Ταµειακών Ροών (εκφρασµένες σε χιλιάδες ευρώ)

Μέσος

2012

2013

2014

2015

2016

54.160

63.594

67.849

75.635

86.316

58.261

15.706,4

18.442,26

19.676,21

21.934,15

25.031,64

20.158,13

38.454

45.152

48.173

53.701

61.284

49.352,8

6.792

3.900

1.254

8.891

10.158

6.199

3.513

4.296

4.247

4.202

4.401

4.131,8

-36.855

-20.756

44.950

-40.382

-81.220

-26.852,6

-1.680

24.792

96.116

8.630

-25.693

20.433

Όρος

Κέρδη προ
Φόρων και
Λοιπών
αποτελεσµάτων
-

Φόρος

Εισοδήµατος
= Καθαρά
Κέρδη
- Δαπάνες
Κεφαλαίου
+ Αποσβέσεις
+ Μεταβολή
Κεφαλαίου
Κίνησης
= Ελεύθερες
Ταµειακές
Ροές (FCFF)

Πηγή: Οικονοµικές Καταστάσεις της Καπνοβιοµηχανίας Καρέλιας Α.Ε.

Η επιλογή του υπολογισµού των µελλοντικών ελεύθερων ταµειακών ροών
βάσει του µέσου όρου πενταετίας, συµβαίνει αφού η εταιρεία κατά την χρήση του 2016
παρουσιάζει αρνητικές ταµειακές ροές. Όπως αναφέρθηκε στο τρίτο κεφάλαιο η
εµφάνιση αρνητικών ελεύθερων ταµειακών ροών µιας εταιρείας δεν δηλώνει
απαραίτητα µη κερδοφόρα δραστηριότητα, γεγονός που επιβεβαιώνεται από το
παρακάτω διάγραµµα.
Η εταιρεία παρουσιάζει σταθερά ανοδική κερδοφορία σηµειώνοντας την
υψηλότερη τιµή των καθαρών κερδών κατά τη χρήση του 2016, ενώ για το ίδιο έτος
παρουσιάζει την χαµηλότερη τιµή των ελεύθερων ταµειακών ροών. Αυτό συµβαίνει
λόγω της επενδυτικής στρατηγικής που ακολουθεί η διοίκηση, επενδύοντας σε
αποθέµατα αξίας 90,5 εκατοµµύριων. Η συγκεκριµένη στρατηγική επιλέχθηκε
ενδεχοµένως λόγω της επικείµενης αύξησης της φορολογίας στα καπνικά προϊόντα,
ισχύουσας από τις αρχές του 2017.
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Διάγραµµα 6.3: Κ.Κέρδη, Αποσβέσεις, Δ.Κ., Μεταβολή Κ.Κ., FCFF, Μέσος Όρος 5ετίας(εκφρασµένα
σε χιλιάδες ευρώ)
Πηγή: Οικονοµικές Καταστάσεις Καπνοβιοµηχανίας Καρέλιας Α.Ε.

6.2.4 Η Αποτίµηση Της Μετοχής
Η διαδικασία της αποτίµησης αναλύεται εκτενέστερα στο Τρίτο Κεφάλαιο και
ολοκληρώνεται µε τον παρακάτω πίνακα στον οποίον υπολογίζονται:
1. Οι µελλοντικές ελεύθερες ταµειακές ροές και η υπολειµµατική αξία της
εταιρείας βασισµένες στον µέσο όρο πενταετίας (παρ.6.2.3) και στον
εκτιµώµενο ρυθµό ανάπτυξης g κάθε έτους (παρ.6.2.2). Συγκεκριµένα ο µέσος
όρος των ελεύθερων ταµειακών ροών της εταιρείας για την περίοδο 2012-2016,
είναι 20.433.000 ευρώ.
2. Οι συντελεστές προεξόφλησης υπολογίζονται βάσει του WACC που ισούται µε
7,9%.
3. Η παρούσα αξία αποτελεί το αποτέλεσµα της προεξόφλησης των µελλοντικών
ροών και της υπολειµµατικής αξίας της εταιρείας.
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4. Η αξία της εταιρείας, η οποία αποτελεί το άθροισµα των παρουσών αξίων των
ελεύθερων ταµειακών ροών.
5. Η αξία της µετοχής, η οποία προκύπτει από την διαίρεση της Αξίας των Ιδίων
Κεφαλαίων µε τον Αριθµό των µετοχών.
Πίνακας 6.9: Η Αποτίµηση της Μετοχής (εκφρασµένες σε χιλιάδες ευρώ)

2017

2018

2019

2020

2021

Y.A. (RV)

4%

5,5%

8%

8,5%

8%

5,3%

Ρυθµός
Ανάπτυξης
(g)
FCFF

21.250,32 22.419,09 24.212,61 26.270,69 28.372,34 1.149.079,84

Συντελεστής
Προεξόφλησης
1/(1+WACC)

0,927

0,859

0,796

0,738

0,684

0,684

ν

Παρούσα
Αξία

19.694,46 19.256,40 19.274,24 19.381,42 19.399,38 785,675,09

(PV)
Αξία Εταιρείας
882.681

Χρέος

97.616

Αξία
Ιδίων

785.065

Κεφαλαίων
Αριθµός
Μετοχών

2.760

Τιµή
Μετοχής
(εκφρασµένη

284,44

σε ευρώ)
Εποµένως, η αξία της µετοχής της εταιρείας Καρέλιας που προκύπτει από την
παρούσα αποτίµηση, είναι της τάξεως των διακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και
σαράντα τεσσάρων λεπτών (284,44).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της αποτίµησης προέκυψαν ενδιαφέροντα
συµπεράσµατα. Αρχικά η έννοια της αξίας διαχωρίστηκε από την έννοια της τιµής µε
την οποία συχνά συγχέεται, ενώ στην συνέχεια παρουσιάστηκαν ορισµένοι µέθοδοι
αποτίµησης χωρισµένοι σε απόλυτα και σχετικά µοντέλα. Κατέστη σαφές ότι η
διαδικασία της αποτίµησης µιας εταιρείας διαπνέεται από το στοιχείο της
υποκειµενικότητας του αναλυτή, δεν έχει διαχρονική ισχύ, και µπορεί να διαφέρει
µεθοδολογικά ανάλογα µε τον λόγο για τον οποίο διενεργείται. Παρατηρείται πληθώρα
µοντέλων αποτίµησης τα οποία εφαρµόζονται αναλόγως το είδος της εταιρείας και τις
προσδοκίες του ενδιαφερόµενου που απευθύνεται, ενώ για την εξαγωγή ακριβέστερου
αποτελέσµατος θεµιτός είναι ο συνδυασµός δύο ή παραπάνω µεθόδων.
Το γενικότερο οικονοµικό περιβάλλον εµφανίζεται ευνοϊκό στο σύνολο του, σε
παγκόσµιο όσο και εθνικό επίπεδο. Προβλέπεται αύξηση του εµπορίου και του
µεταποιητικού κλάδου, γεγονός που ευνοεί τον κλάδο που δραστηριοποιείται η
εταιρεία, ενώ η οικονοµική κατάσταση στην Ελλάδα βελτιώνεται. Ως τροχοπέδη στο
ευνοϊκό αυτό κλίµα λειτουργεί η ανασφάλεια που προκύπτει από πολιτικές και
εκλογικές εξελίξεις.
Δεδοµένου ότι ο κλάδος της καπνοβιοµηχανίας αποτελεί παραδοσιακά ισχυρή
επενδυτική πρόταση, προσφέροντας για την περίοδο 2002 - 2017 διπλάσια απόδοση
από την απόδοση της αγοράς, ενισχύει την επενδυτική δυναµική της εταιρείας. Οι
αναλυτές εκτιµούν αύξηση της αξίας του κλάδου σε παγκόσµιο επίπεδο κατά 29% έως
το 2019, ενώ αύξηση παρουσιάζεται και στην Ελληνική αγορά κατά 21% το 2015.
Θετικό στοιχείο για την επιλογή της µετοχής αποτελεί η αντιπροσώπευση όλου του
κλάδου της καπνοβιοµηχανίας στο Χ.Α.Α. Οι κίνδυνοι του κλάδου συνοψίζονται στην
µεγέθυνση του λαθρεµπορίου, στην επιβολή αυστηρών κανόνων και υψηλής
φορολογίας στις αναπτυγµένες χώρες, την εξάπλωση της νέας αγοράς του ατµού και
την τάση των ηθικών επενδυτών.
Σχετικά µε την εταιρεία Καρέλιας αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της
Ελληνικής ιστορίας και διέπεται από υψηλά επίπεδα κοινωνικής ευαισθησίας. Για την
περίοδο που εξετάστηκε παρουσίασε σταθερή πορεία ανάπτυξης, εµφανίζοντας
δειγµατική µέση τιµή ετήσιων αυξήσεων της τάξεως του 14,06%, ενώ το γεγονός αυτό
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αντικατοπτρίζεται κι από την σταθερά αυξανόµενη τιµή της µετοχής της. Ο µηδενικός
τραπεζικός δανεισµός της εταιρείας, σε συνδυασµό µε την συνεχή αυτοχρηµατοδότηση
της και τα χαµηλά επίπεδα κίνδυνου που επιδεικνύει σε σχέση µε τις µεταβολές της
αγοράς, δηµιουργούν ασφάλεια στους επενδυτές, ενώ παράλληλα διαφαίνονται
στοιχεία µιας µακροπρόθεσµης επενδυτικής στρατηγικής από την διοίκηση.
Το έντονο ενδιαφέρον των επενδυτών οδήγησε σε υπερεκτίµηση της αξίας της
µετοχής κατά 17,56 ευρώ, αφού βάσει της παρούσας αποτίµησης η πραγµατική της
αξία εκτιµάται στο ποσό των 284,44 ευρώ· ενώ η τιµή συναλλαγής κατά την 31
Οκτωβρίου 2017 διαµορφώθηκε στα 302 ευρώ.
Καταληκτικά, η εταιρεία Καρέλιας αποτελεί παραδοσιακά µια ισχυρή
επενδυτική πρόταση προσφέροντας µειωµένο κίνδυνο και ικανοποιητικές αποδόσεις
στους επενδυτές, γεγονός που ενίσχυσε την θέση της στην αγορά, ενώ η έντονη ζήτηση
και ο µικρός αριθµός µετοχών κατέστησαν την µετοχή υπερτιµηµένη (at premium).
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Aswath Damodaran Quotes

o “Einstein was right about relativity, but even he would have had a difficult time applying relative
valuation in today's stock markets.”
o “A firm can have value only if it ultimately delivers earnings.”
o “Growth requires reinvestment.”

o “Growth firms get more of their value from investments that they expect to make in the future and less
from investments already made.”

o “Avoid companies that are cavalier about issuing new options to managers”

o “Success in investing comes not from being right but from being wrong less often than everyone else.”

o “In the intrinsic valuation chapter, we observed that the value of a firm is a function of three variables
its capacity to generate cash flows, its expected growth in these cash flows, and the uncertainty
associated with these cash flows.”

o “When a company is paying out more in dividends, it is retaining less in earnings; the book value of
equity increases by the retained earnings.”

o “The right price: Great growth companies can be bad investments at the wrong price. While multiples
such as PEG ratios have their limitations, use them (low PEG ratios) to screen for companies that are
cheap.”
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Warren Buffet Quotes
•

“Long ago, Ben Graham taught me that ‘Price is what you pay; value is what you get.’ Whether
we’re talking about socks or stocks, I like buying quality merchandise when it is marked down.”

•

“We select such investments on a long-term basis, weighing the same factors as would be involved in
the purchase of 100% of an operating business:
favorable long-term economic characteristics;
(2) competent and honest management;
(3) purchase price attractive when measured against the yardstick of value to a private owner; and
(4) an industry with which we are familiar and whose long-term business characteristics we feel
competent to judge.”

•

“Time is the friend of the wonderful company, the enemy of the mediocre.”

•

“Calling someone who trades actively in the market an investor is like calling someone who repeatedly
engages in one-night stands a romantic.”

•

“Buy a stock the way you would buy a house. Understand and like it such that you’d be content to own it
in the absence of any market.”

•

“It’s far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price”

•

“Most people get interested in stocks when everyone else is. The time to get interested is when no one
else is. You can’t buy what is popular and do well.”

•

“If past history was all that is needed to play the game of money, the richest people would be
librarians.”

•

“Culture, more than rule books, determines how an organization behaves.”
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Ethical Investors Article
Investment groups tell investors to give up tobacco industry
By Jamie RobertsonBusiness reporter, BBC News31 May 2017
From the sectionBusinessFour international investment groups have called on investors to quit the tobacco industry.
Axa, Calpers, Scor and AMP Capital have already sold or are selling their tobacco investments.
The companies launched their appeal on the annual World No Tobacco Day (WNTD).
Along with 50 other firms with investments totalling $3.8tn, they have pledged "to openly support the tobacco control measures
being taken by governments around the world".
The statement reads: "We in the investment community are becoming increasingly aware of the important role we can play in
helping to address the health and societal impacts of tobacco.
"We strive within our own scope of action to support the ambition of the World Health Organisation (WHO) in line with our
commitment to the positive role finance can play in sustainable development more broadly."
Last year, when Axa announced it was selling its tobacco investments, its chief executive Thomas Buberl told the BBC: "The
business case is positive. It makes no sense for us to continue our investments within the tobacco industry. The human cost of
tobacco is tragic - its economic cost is huge."

World No Tobacco Day
WNTD is one of eight official global public health campaigns marked by the WHO.
Its Tobacco Fact Sheet explains: "Tobacco kills more than seven million people each year. More than six million of those
deaths are the result of direct tobacco use, while around 890,000 are the result of non-smokers being exposed to second-hand
smoke.
"Nearly 80% of the world's more than one billion smokers live in low and middle-income countries."
In the developing world, tobacco markets are still growing, largely through ignorance of the dangers. A 2009 survey in
China revealed that only 38% of smokers knew that smoking caused coronary heart disease and only 27% knew that it caused
strokes.

More growth
WNTD is the only one of the WHO's health campaigns that pits itself against a specific industry.
The tobacco business remains a formidable adversary. It has been one of the best investments of the last decade, indeed
possibly of the post-Second World War era.
The shares in companies listed in the Bloomberg tobacco producers index have risen 351% since 2009, compared with just over
101% for the MSCI global index.
Despite the growing aversion of the big investors, many believe there is more growth to come.
Dan Caplinger, of the financial services company The Motley Fool, wrote in January: "As a new year begins, there are reasons
to believe that 2017 could be a great year to invest in tobacco stocks."
He goes on to explain that mergers and a move into non-traditional tobacco products, such as e-cigarettes and "heat-not-burn"
tobacco products, could boost share prices further.
The success of the industry is all the more remarkable, bearing in mind the forces ranged against Big Tobacco.
These include multinational agencies, lobby groups, governments and the global medical establishment, as well as the stark
fact, as formulated by the WHO, that "tobacco kills up to half of its users".

Regulations
The regulations are getting tighter, specifically in the way companies can advertise tobacco products. Even so, only 29
countries, representing just 12% of the world's population, have completely banned all forms of tobacco advertising, promotion
and sponsorship.
For instance, the European Union's Tobacco Products Directive forced tobacco companies to cover 65% of their packets with
health warnings and clamped down on e-cigarette advertising.
The tobacco companies have fought back, complaining that they are being unlawfully deprived of the right to display their
brands.
But last month, they lost a High Court challenge in the UK against new plain packaging rules. These mean all cigarette packets
must now look the same, with the same green colour, font, size, case and alignment of text on boxes.

The ethical investors
The move by investors against tobacco is part of a wider trend in so-called ethical investing, which seems to be gathering pace.
The US-based Forum for Sustainable and Responsible Investment estimates that there has been 33% growth in what it calls
sustainable, responsible and impact investing (SRI) over the past two years, and a 14-fold increase since 1995.
Its 2016 report says: "SRI investing continues to expand - now accounting for more than one out of every $5 under professional
management in the United States."
The report is only talking about US-domiciled assets, but that's still $8.72tn. Of that, $1.97tn is invested with specific
instructions to avoid tobacco and alcohol.
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